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Förlåt oss! 
Den polske påven Johannes Paulus II (Karol Wojtyła) är 
troligen den person som mer än någon annan kämpat 
för försoning mellan judar och kristna. Han var upp-
vuxen i Polen som då hade ca 3 miljoner judar i landet. 
Carol räddade själv livet på en jude undan 
förintelsen och han sade vid sitt besök i 
Jerusalem år 2000 att alla kristna ur 
ett andligt perspektiv är semiter. 
Det var också på tempelplat-
sen, vid västra muren, som 
påven offentligt bad om 
förlåtelse för kristendo-
mens antisemitism mot 
det judiska folket. 
 
Växande  
antisemitism 
Den moderna staten 
Israel har existerat i 
mer än 70 år. Ge-
nom många männi-
skors kamp har 
Israel blivit en  
demokrati med 
blomstrande eko-
nomi, vetenskap 
och kultur. Men även 
om landet blomstrar 
växer sig den globala 
antisemitismen och 
främlingsfientligheten 
allt starkare. Kunskapen 
om kyrkans judiska rötter 
är därför mer än nödvändig 
och denna kunskap kommer 
leda oss närmare den auten-
tiske Jesus, som kämpar och seg-
rar för alla människors värdighet. 
 
Gå förbi 
I samband med påsken som vi förbereder oss för under 
40 dagars fasta får vi möjlighet att lära känna den au-
tentiske Jesus. Det är nämligen så att det är omöjligt 
att fira påsk utan att ha kunskap om judendomen. 
Påsk betyder ”gå förbi” och går tillbaka till uttåget ur 
Egypten. När man slaktade påskalammet och strök 
blodet på dörrposten blev man skyddad och dödsäng-
eln gick förbi. När så Jesus firar påsk och instiftar det  

 
nya förbundet har det nya förbundet en liknande inne-
börd som det gamla förbundet, nämligen att det onda 
skall gå förbi. Skillnaden mellan det gamla och det nya 
är att vi i nattvarden delges att Jesus är lammet som 

skyddar oss så att det onda går förbi oss. Vilken  
nyhet! Vilken otrolig kraft! Vilket makalöst 

budskap! Jesus är uppstånden och har 
besegrat ondskan. 

 
Arbetsmiljö 

I dagens Sverige är det van-
ligt att man på arbetsplat-

serna har skyddsronder. 
Då går man runt på  
arbetsplatsen och upp-
täcker eventuella faror 
och söker minimera 
risker. Man skall en-
ligt svensk lag ar-
beta systematiskt 
med detta av den 
enkla anledningen 
att undvika skador, 
psykiska och fy-
siska. Man kan 
också öka trivseln 
på arbetet.  
Bakgrunden till att 
man måste arbeta 

med arbetsmiljön på 
ett systematiskt sätt är 

att vi människor glöm-
mer. Glömska är det 

stora problemet för Israels 
kungar, och profeterna på-

minner hela tiden om vad 
Gud gjort tidigare. Problemet är 

att vi ofta undviker att göra and-
liga skyddsronder. Fastetiden är en 

systematisk skyddsrond som bygger upp 
oss och stärker oss. Tillsammans med kun-

skapen som kyrkan ger oss människor kan vi bli fris-
kare och det onda går förbi oss eftersom vi genom do-
pet har världens bästa skydd. I en värld med växande 
okunskap så kan vi som kristna vara skyddsombud och 
värna den svages rättigheter.  
Därför skall vi på olika sätt hålla oss nära kyrkan!  
 

Karl-Henrik Wallerstein  



Som fil. stud. i Lund träffade Anders Bylander i sin ungdom konst-
nären och kyrkomålaren David Ralson. De brevväxlade, träffades  
då och då i kyrkor eller i Davids och hustrun Guns hem. David för-
medlade intryck av sin egen läsning över ämnet att människan är 
skapad att vara Guds avbild. Han förde Anders i kontakt med flera  
intressanta namn i den svenska andligheten, som Hans Malmberg, 
Jack Hårdstedt och Waldemar Ewerlöf, alla personliga vänner till 
David. Själv hittade Anders till John Hedlund och Berthil Paulson.  

 
Anders Bylander är 
lärare i svenska 
och filosofi men har 
arbetat även på 
förlag, med lärome-
del och fortbildning.  
Han kunde aldrig 
glömma åren med 
David eller försumma 
läsningen av de gamla 
breven. Ett projekt 
växte fram redan på 
åttiotalet, då David  
gick bort, att söka 
Europas andliga 
rötter. 
 
"En värld av him-
melskt ljus" är den 
senaste frukten av 
hans sökande.  
Vi kan gott tänka 
oss att den store 
konstnären skulle 
ha gillat det. 

   

  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) 
 

   

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 

"En värld av himmelskt ljus"  
  En bok om David Ralson 

David Ralson var född i Stockholm. Hans  
efternamn var då Larsson och tillnamnet Karl. 
Karl David Larsson fick sin utbildning till  
maskinritare och ingenjör vid Tekniska skolan, 
numera Konstfack. 

 

Han reste 1922 till Chicago och etablerade sig 
som reklamtecknare. Det var där han ändrade 
sitt efternamn genom att vända de tre första 
bokstäverna i (Lar)sson till (Ral)son. Här ingick 
han också äktenskap med Gun Camitz från 
Gårdstaköp i Göteryds församling. 1929 åter-
vände Gun och David Ralson till Sverige.  
I Stockholm fortsatte hans sitt arbete inom  
reklambranschen. 

 

Makarna förvärvade 1936 gården Holmseryd i 
Göteryd. Detta skulle innebära en radikal för-
ändring av hans yrkesverksamhet och bli början 
på hans sakrala konstnärsbana. 1953 erhöll 
han nämligen uppdraget att måla den stora 
altartavlan i Göteryds kyrka. Detta verk blev 
mycket uppmärksammat och ledde till att han 
blev efterfrågad och anlitad att utföra konstverk 
i kyrkor och församlingslokaler. Ända till sin död 
den 6 juni 1984 var han flitigt verksam.  

 

Verk i urval:  
1953 Göteryds kyrka, 1954 Herråkra kyrka, 
1956 Hemmesjö nya kyrka, 1957 Furuby kyrka, 
1959 Betania, Delary, 1963 Almundsryds 
kyrka, 1965 Jäts nya kyrka, 1966 Skogslyckans 
kyrka och Örkelljunga kyrka, 1968 Hallaryds 
församlingshem, Hyltebruks församlingshem 
och Vrå kyrka, 1969 Kalvsviks församlingshem, 
1973 Betesdadammen (brons) på kyrkogården 
i Väckelsång, 1975 Hallaryds kyrka, 1977 Hin-
neryds kyrka, 1982 Vetlanda Pingstkyrka. 

(ur Wikipedia) 



Några av våra Ralsontavlor 
   

 
 

”Skiss till altarskåp” 
 

Abraham och Isak 
 

Hanna och Samuel 
 

Andreas och pojken med de 
fem bröden och fiskarna 

Kyrkobyggnaden predikar med Bibelord för alla 
som passerar, kyrkan är ljuset och ljuset är kyr-
kan. D v s  Jesus är Världens Ljus ... 

Altartavlan i Göteryds församlingshem 

Pojken med de fem bröden 
och två fiskarna i Hallaryds 
sockenstuga 
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28/3 Palmsöndagen 
Vägen till korset 

11 Mässa, Wallerstein 

I skrivande stund  
vet vi inte när Pjätteryds 

kyrka kommer att öppnas 
efter ommålningen. 

 
Nedanstående Gudstjänster  

i Pjätteryd kan alltså vara 
antingen i kyrkan eller  
i bygdegården Brogård.  

 
Läs mer på hemsidan eller 

Facebook.    

11 Mässa, Svenson 

29/3 Måndagen 
Jesus i templet 

18 Andakt i kapellet, 
Wallerstein 

 

30/3 Tisdagen 
Jesus i templet 

18 Andakt i kapellet, 
Wallerstein 

 

31/3 Dymmelonsdagen 
Judas förråder 

 18 Andakt i Sockenstugan, 
Wallerstein 

1/4 Skärtorsdagen 
Det nya förbundet 

19 Skärtorsdagsmässa, 
Wallerstein 

19 Skärtorsdagsmässa, 
Svenson 

2/4  Långfredagen 
Korset  

15 Långfredagsgudstjänst, 
Wallerstein 

 

4/4 Påskdagen 
Kristus är uppstånden  

11 Högmässa, Wallerstein 11 Högmässa, Svenson 

5/4 Annandag Påsk 
Mötet m. den uppståndne 

11 Emmausmässa, Svenson  

11/4  2:a sönd. i Påsktid 
Påskens vittnen 

11 Mässa, Svenson 09 Stilla mässa, Wallerstein 16 Gudstjänst, Svenson 
 

18/4  3:e sönd. i Påsktid 
Den gode herden 

11 Gudstjänst  09 Stilla mässa, Wallerstein 11 Ekumenisk Gudstjänst i 
samarbete med Betelkyrkan 

25/4  4:e sönd. i Påsktid 
Vägen till livet 

 17 Gudstjänst, Svenson 
 

11 Lovsångsmässa, 
Wallerstein 

2/5   5:e sönd. i Påsktid 
Att växa i tro 

11 Kyrkodag i Göteryd, Wallerstein. Mässa och föredrag.  
 

9/5  Bönsöndagen  
Bönen 

11 Mässa, Svenson 09 Stilla mässa, Wallerstein 16 Gudstjänst, Svenson 
 

13/5  Kristi himmelsfärd. 
Herre över allting 

11 Mässa, Wallerstein   

15/5  Lördag 18 Vesper, Svenson   
16/5  Sönd. före Pingst 
Hjälparen kommer 

 17 Gudstjänst, Svenson 
 

11 Lovsångsmässa, 
Wallerstein 

23/5  Pingstdagen  
Den helige Ande 

11 Kyrkodag i Göteryd, Wallerstein. Högmässa och föredrag.  
 

24/5  Annandag Pingst 
Andens vind 

19 Mässa, Wallerstein   

30/5 Heliga Trefaldighet 
Gud, Fader, Son och Ande 

11 Högmässa, Sandahl 09 Stilla mässa, Svenson 16 Gudstjänst, Svenson 
 
 

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  

  

Kyrkodagarna och några andra gudstjänster kommer  
att streamas via pastoratets Facebooksida.  
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Tro, hopp och kärlek i Göteryds församlingshem 


