
Betraktelse                                                        

Tillsammans 
Församlingsblad 27 maj 2021 

 Detta nummer handlar om intrycken från pastoratets 
gemensamma resa till Oxford hösten 2019.  
Vi besökte framtidens kyrka som bygger på ideella.  
De som har förmånen att vara anställd inom Svenska 
kyrkan i framtidens kyrka kommer ha rollen att stötta 
och hjälpa de ideella att utföra kyrkans grundläggande 
uppgift, fira gudstjänst, undervisa, bedriva  
diakoni och berätta det glada budskapet!   
Men för detta stora uppdrag behöver vi bli rustade.  
Vi behöver få mer tro, hopp och kärlek. Hur får vi detta? 
Genom att ställa följande frågor. 
 

1) Hur är just du kallad att bli mer lik Jesus Kristus? 
2) Vilka är just dina gåvor som Gud gett till dig? 
3) Var vill Gud använda just dig? 
4) Var får jag kraft i Guds Ord? 
5) Var skulle jag vilja vara om jag fick önska? 
6) Hur fördjupar jag min relation med Gud? 
 

Frågorna ställdes av kyrkoherden i Oxford till 
samtliga ideella och svaren gavs i den guds-
tjänstfirande gemenskapen. Vi behöver få ställa 
frågor och vi behöver få svar. I Göteryds pasto-
rat arbetar vi för en levande kyrka i en levande 
landsbygd och vi gör det med visionen att den 
gamla kristna tron är vacker, nyskapande, och 
ger bärkraft genom hela livet. Vi gör det också med 
insikten att varje fråga får ställas!  
 

Jag är övertygad om att  kyrkans framgång leder till 
samhällets framgång. Med kyrkan menar jag inte  
organisationen utan jag menar vi som tror och som 
varje vecka fylls av tro, hopp och kärlek. Dessa dygder 
ges oss genom sakramenten, bönen, den kristna  
gemenskapen och undervisningen. Dessa dygder ger 
oss en inre styrka i tider av oro. Svaret på människans 
fråga ges alltid i ett kärleksfullt ansikte som började 
med Jesu blick. ”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på 
mig. I min faders hus finns många rum.”, säger Jesus. 
Dessa rum utforskar vi steg för steg! Gud välsigne dig! 
 

Hämta en bok gratis! På vår expedition kan du hämta 
boken "En värld av Himmelskt Ljus", som är skriven av 

"Hallarydsbon" Anders Bylander. När du läser 
denna bok kommer du att få fler frågor och fler 
svar. På baksidan av boken står det följande 
utmanande påstående:�"Det är tack vare Man-
nen från Nasaret som vi lever i frihet och väl-
stånd i det Europa som alla längtar och söker 
sig till." Håller du med? Håller du inte med? 
Läs boken och reagera.  
 

Under sommaren och hösten kommer boken 
att läsas och studeras i vårt pastorat och  

söndagen den 24/10 avslutas detta bokprojekt 
med en temagudstjänst där vi debatterar kristen tro. 
 

Kyrkoherde Karl-Henrik Wallerstein 

Vi hoppas att kunna ha  

SPELMANSSTÄMMA  
i Hallaryds Hembygdspark,  

Lördag den 14 augusti kl 14. 
 
 

Om 8-personersgränsen är kvar ställer vi in! 
 

Om det blir en högre gräns för deltagande gäller: 
anmälan till Vidar Lundbeck, SMS 070 31 31 605, 

endast spelmän & respektive t.o.m. 8 augusti, 
anmälan för allmänheten från 9 augusti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Blir det fritt eller 500-gräns är det bara att komma! 

Medtag fikakorg. En paus i arbetet att montera skateboardrampen i Pjätteryd. 
Den invigdes 16/5 med endast inbjudna p.g.a. av pandemin�� 



 

Intryck från resan till Oxford 

   

  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 

 
Dag Sandahl och vår guide Hugo White 

 
Prästerna pro-
var en engelsk  
kyrkovinkel 

Guidning i Christ Church Cathedral.  
Synnöve Sjöstrand provsitter tronen 

Varje församling i Svenska kyrkan skall ha en 
församlingsinstruktion (FIN). I samband med ny 
kyrkoherde skall församlingsinstruktionen upp-
dateras. Växjö stift har satt igång ett ambitiöst 
arbete för att hålla samman FIN i stiftets för-
samlingar.  
 

Inför en okänd framtid föreslog Dag Sandahl 
en studieresa till Växjö stifts vänstift Oxford. 
Kyrkorådet i Göteryd beslutade om att tillsätta 
medel för en sådan resa och personal och  
förtroendevalda, tillsammans 13 personer,  
följde med på resan 1-4 september 2019.  
 

Vi besökte Minster Lovell, en landsbygdsförsam-
ling nära staden Minster. Det intressanta med 
församlingen Lovell var att man precis gått in i 
Minster Lovells pastorat och vi fick på nära håll 
höra hur deras tankegångar gått kring denna 
omorganisation. Vi fick också se församlingar 
inom den engelska kyrkan, den anglikanska 
kyrkan, och hur de med begränsade resurser 
verkar som folkkyrka i en brytningstid.  
 

I det stora historiska sammanhanget fick vi höra 
att Gregorius den store skickade sin munk  
Augustinus till Britannien ca år 600. Sedan kom 
danska vikingar och plundrade staden.  
Från England sändes senare Sankt Sigfrid till 
Växjö. Efter första världskriget bröts den tyska 
dominansen av inspiration inom svenska kyrkan 
och våra blickar vändes mot den anglikanska 
kyrkan.  
 

Under 1800-talet föddes en kyrklig förnyelse-
rörelse som heter Oxfordrörelsen. Av denna  
rörelse har många präster blivit inspirerade.  
Man fick en glädje över kyrkan, byggnaderna 
och liturgin som påverkat svenska kyrkan 
enormt. Man fick också en större stolthet över 
kyrkans historiska arv som sträcker sig till  
urkyrkan.  
 

Att få se en liturgiskt medveten folkkyrka som 
bjuder in till stora fester och som förväntar sig 
att frivilliga hjälper till, är väl värt ett besök.  
Vi kan gå samma öde till mötes som våra  
anglikanska vänner men Jesus säger att vi  
inte skall vara rädda. Han överger oss inte.  
Samtidigt har han också sagt i sitt ord att vi 
skall planera, fundera och noga överväga vad 
som är klokt i svåra tider. 
                                                      

Karl-Henrik Wallerstein 



En levande kyrka i en levande landsbygd 

   

 
 

Några dagar i september 2019 var vi på 
studieresa till Oxford. 
Oxford stift är Växjö stifts vänstift, och vi 
var ett trevligt gäng från Göteryds pastorat, 
med Dag och Karl-Henrik i spetsen.  
Vi skulle lyssna, se och lära. 
Ganska snart fick vi klart för oss, att en 
kyrka med små medel och volontärer som 
hjälper till att skapa en aktiv kyrka, fun-
gerar bra. Tron är viktig och de är stolta 
över sin församling och kyrka. Fokus på 
människan och gemenskap, både i och 
utanför kyrkan. 
 

Med hopp och tro  
ser vi fram emot ljusare tider. 
Yvonne och Rolf i Sjöabro 

Alla resenärer innan avresa 

775 years of service to Witney. St Mary´s Church. 
Buttercross Quilters, en grupp handarbetsintresserade kvinnor fick  

idén att göra ett jubileumstäcke till kyrkan. Motiven visar på rikedomen  
i kyrkans liv i staden. Design-inspiration hittades överallt; i formen på  
dörrar, altare, fönster, små detaljer i träarbeten, likaväl som i jul- och  
bröllopsfiranden. Täcket, i olika tekniker, gjordes mellan januari och  

juni 2019. Bredvid finns en namnskylt med dem som sytt täcket. 

Små och gamla 
kyrkor 

Yvonne får  
inspiration till 
ett nytt pentry i 
Pjätteryds kyrka 

Kyrkorna är beroende av  
församlingsbornas bidrag 



 GUDSTJÄNSTKALENDER  
Vi vet inte ännu om vi med hänsyn till covidrestriktioner kan använda  

Emanuelskapellet i Ängaholmen, Delary för gudstjänster i sommar. Vi har därför i 
kalendern angett Göteryds eller Hallaryds kyrkor som reservlokal.  

För aktuell information se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/goteryd  
eller Facebook, Göteryds pastorat. Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 

6/6  1:a efter Trefaldighet 
Vårt dop 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Friluftsgudstjänst i Hallaryds hembygdspark, Sandahl. OBS ta med egen fikakorg 

20/6  3:e efter Trefaldighet 
Förlorad och återfunnen 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Sandahl (Reserv Hallaryds kyrka) 

26/6 Midsommardagen 
Skapelsen 14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Wallerstein (Reserv Göteryds kyrka) 

27/6 Johannes Döparens dag 
Den högstes profet 

10 Högmässa i Göteryds kyrka, Wallerstein 
14 Friluftsgudstjänst på Björkö dansbana, Pjätteryd, Wallerstein 
Eventuellt medverkan av Hallaryds spelmanslag och Psalmodikonisterna 

4/7 Apostladagen 
Sänd mig  

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Sandahl (Reserv Hallaryds kyrka) 

11/7  6:e efter Trefaldighet 
Efterföljelse 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Sandahl (Reserv Göteryds kyrka) 

18/7 Kristi förklarings dag 
Jesus förhärligad 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Sandahl (Reserv Hallaryds kyrka) 

25/7  8:e efter Trefaldighet 
Andlig klarsyn 

14 Friluftsgudstjänst, Wallerstein. Vi sätter upp korset vid Hallaryds första kyrka. 
Våfflor i hembygdsföreningens Hallarydsgården (Reserv Hallaryds kyrka) 

1/8  9:e efter Trefaldighet 
Goda förvaltare 

10 Högmässa i Göteryds kyrka, Wallerstein 

8/8  10:e efter Trefaldighet 
Nådens gåvor 

10 Högmässa, sammanlyst till Traryd, Wallerstein 
14 Friluftsgudstjänst i Pjätteryds hembygdspark, Wallerstein, Hembygdens dag 

15/8  11:e efter Trefaldighet 
Tro och liv 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Wallerstein 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Wallerstein (Reserv Göteryds kyrka)   

22/8  12:e efter Trefaldighet 
Friheten i Kristus 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Svenson 
14 Friluftsgudstjänst vid Ulvberga Sportfiske. Svenson 
Sång och musik av Amelie Åkesson, Sara och Olof Lundbeck 
Adress Hallaböke Ulvberga 5, vägen Hallaryd—Visseltofta 
OBS ta med egen fikakorg  

13/6  2:a efter Trefaldighet 
Kallelsen till Guds rike 

10 Stilla Mässa i Brogård, Pjätteryd, Sandahl 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Sandahl (Reserv Göteryds kyrka) 

29/8  13:e efter Trefaldighet 
Medmänniskan 

10 Högmässa i Göteryds kyrka, Wallerstein 
14 Friluftsgudstjänst i Sams camp, Kolborshult, Pjätteryd, Wallerstein 

 

När detta skrivs är det 8 deltagare/
gudstjänst 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 Facebook eller 

på hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/goteryd/

kalender  
  

 
 
 

 Nästa Tillsammans  kommer 26/8, manusstopp 30/7  
 Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein. Layout och redigering: Vidar Lundbeck  

Planteringen är igång på 
pastoratets kyrkogårdar — 

våren har anlänt. 

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 Pastorsexpedi-
tionen i Göteryd kommer att vara öppet på 
samma tider som vallokalerna, för dig som 
är folkbokförd i annan församling eller be-
höver en duplett på ditt röstkort m.m. 
 

På pastorsexpeditionen blir det också  
möjligt att förtidsrösta veckorna 36-37.  
Vi återkommer i nästa församlingsblad om 
öppettider för förtidsröstning. 


