
Advent — det stora äventyret! 

Tillsammans 
Församlingsblad 24 november 2021 

Jag tycker om att leka med ord. Ordvitsar, korsord och 
sådant tillhör mina små nöjen i livet. 
Jag vet att adventus på latin betyder ankomst, men 
tänk om Advent hade kommit från det engelska ordet 
adventure, som betyder äventyr? 
 

När jag var barn, gjorde vi inte så stort väsen av 
adventstiden. Vi vecklade ut adventsstjärnan av 
papper, det var alltid lite krångligt att få de något 
tillbucklade spetsarna snygga, och hängde försiktigt 
upp den så att glödlampan inte skulle komma i kontakt 
med papperet. Framåt söndagkvällen åkte vi till Osby 
och tittade på julskyltningen, och nog började jag 
fundera lite på vad jag skulle 
få i julklapp när jag såg alla 
saker i skyltfönstren. En varm-
korv, i papper, utan bröd, hann 
vi också med vid järnvägs-
kiosken som låg där Fader 
Gunnar numera står staty. 
Tillbaka i Hallaryd tog vi en 
liten runda till de tre affärerna, 
Waldemar Svenssons, Rune 
Larssons och Leander Matts-
sons för att se vad de hade i 
sina fönster.  
 

Att öppna luckorna i advents-
kalendern varje morgon var 
alltid spännande och om 
någon av luckorna höll på att 
öppna sig i förtid så säkrade 
jag den med en tejpbit för att 
inte kunna tjuvkika. I skolan 
tändes adventsljusstaken varje 
dag vid morgonbönen, Lucia 
firades med att 6-orna gick 
runt i de andra klassrummen 
med sitt Luciatåg. Till min stora 
sorg hade jag kommit i mål- 
brottet när det var vår tur och fick inte vara sjungande 
stjärngosse utan gick omkring utklädd till tomte och 
delade ut äpplen till de andra barnen. 
 

Dagarna före Jul var det mycket stök, huset skulle 
storstädas, julbonader och juldukar fram och de 
nytvättade trasmattorna läggas ut på golvet. Bullar, 
kringlor, gaffelkakor, bondkakor och pepparkakor 
skulle bakas och den hemmasaltade skinkan kokas. 
Granen högg vi dagen före julafton och ställde i 
snickareboden för att den skulle torka upp innan vi 
satte in den. 

På julaftons förmiddag kom morbror Börje för att 
hämta mjölk till julgröten och självklart stannade han 
en stund för en kopp kaffe och en gaffelkaka. Sen var 
det dags att klä granen och framåt kvällen tändes 
stearinljusen i granen och kanske ett tomtebloss som 
hängdes på handtaget på kaminen för att gnistorna 
skulle hamna på plåten under spisen och inte ställa till 
någon brandfara. 
Julklappsutdelningen, med en tomte i en hemsk mask 
med glest bockskägg, var en blandning av skräck och 
glädje. Konstigt nog var antingen Far iväg på något 
ärende eller Mor ute hos korna i lagården. 
 

Julottan med alla ljusen och de 
härliga psalmerna och kören som 
sjöng Stilla Natt var alltid en stor 
upplevelse. Jag minns att jag tyckte 
synd om Edvin Jönsson som inte 
riktigt hann med när de andra 
startade. Det tog några år innan jag 
insåg att tenorstämman faktiskt är 
skriven så med en slags kanon-
effekt!  Och så det stora lugnet när 
vi kom hem på juldagens förmiddag 
och jag på allvar kunde ägna mig åt 
julklapparna. Hade jag fått nya 
delar till Mekanot eller en bok så 
hade jag sysselsättning resten av 
dagen. 
 

Vad har nu detta med äventyr att 
göra? 

  

Jo, ett äventyr kräver förberedelse 
och planering, och adventstiden är 
en tid av beredelse inför det stora 
äventyr som vi får vara med om när 
vi följer Bibelns berättelser genom 
kyrkoåret om Jesu födelse, död och 
uppståndelse. 

 

Nuförtiden har vi så bråttom att vi tar ut det mesta av 
glädje och fester i förväg. Julfirandet börjar i november 
med otaliga julmarknader, fortsätter i december med 
julfester och julbord i skolor, på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Hela tiden jagar vi efter fler, starkare 
och snabbare upplevelser. 
 

Kristi födelses fest börjar på natten till den 25 
december. Då börjar det stora äventyret, Jesu liv på 
jorden och vårt liv i Guds nåd och Kristi efterföljd. 
 

Vidar Lundbeck, kantor emeritus 
(Betraktelsen publicerad första gång julen 2006) 

När grå och mulen december kommer  
och kylan tvingar oss kura inomhus, 
Då har vi som allra mest behov av  
ett budskap om hopp och om ljus. 
Då får vi höra om Betlehem,  
hur han kom som nu är vår allra bäste vän, 
en gång för längesen. 
 

Vad rör det oss, tänker vi, och  
kokar vår skinka och köper ännu ett paket.  
Så längesen och så långt där borta,  
vi bryr oss väl inte om det.  
Vi bryr oss inte om Betlehem  
eller Jesusbarnet, det var så längesen,  
det händer inte igen. 

 

Men om det ändå är sant, om stallet 
och herdar och om en änglaskara stor.  
Om Anden, stjärnan och vise män,  
om Maria, som blev Jesu mor.  
Då vill vi höra om Betlehem,  
hur Han kom som nu är vår allra bäste vän,  
om hur Han finns hos oss än. 
 

                          Julpolska av Vidar, skriven under     
                          ett landstingsmöte 2009-11-23 



Hänt i pastoratet 

Kyrkodag 26 sept. i den 
vackert nymålade  
kyrkan i Pjätteryd. 
Magnus Persson  
undervisade om EFS, 
Evangeliska fosterlands-
stiftelsen och  
Karl-Henrik Wallerstein 
framförde ett stort tack 
till Evy Svensson och 
Anna-Greta Bengtsson 
för deras mångåriga 
tjänst som kyrkvärdar 
och förtroendevalda. 
  
 

Lyktorna tända i allhelgonatid på den nya  
askgravplatsen i Göteryd. 
 
 
Lars Gahlin och Ola Brandt  medverkade i  
musikgudstjänst i Hallaryd 31 okt  

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook och YouTube,  

 

Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid onsdagar  9-11            0476-30001 
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 



Kyrkovalet 
Kyrkokörerna i jul 

 

Göteryd-Pjätterydskören 
 

1:a Advent, 28 november  
kl  11 i Göteryd och kl 14 i Pjätteryd. 

 

Lördag 18 december kl 18 
Julmusik i Göteryd tillsammans med  

Henrik Ström och hans band 
 

Trettondedag jul 6 januari  kl 16 
Julsångsgudstjänst i Pjätteryd 

 

Göteryd-Pjätterydskören övar med Annica Heerman, än så 
länge i Göteryds församlingshem torsdagar kl 16 - 18 

 

Hallarydskören 
 

Lördag 4 december kl 15 i Hallaryd 
”Sånger i Advent” tillsammans med musiker och solister 

 

Juldagen 25 december, Julotta kl 07 i Hallaryd 
 

Hallarydskören övar med Max Kristiansson i Hallaryds  
sockenstuga onsdagar kl 19 - 20:30 

 

Nya sångare välkomnas i båda körerna! 

En mysig stund 
på föräldra/barn-
gruppen i Halla-
ryds sockenstuga 
tisdagar kl 9—12. 

 

 
Föräldra/barn-
gruppen  och 
barnkören startar 
vårterminen  
tisd. 25 januari. 

Valdeltagandet i Göteryds pastorat i årets kyrkoval 
var jämförelsevis gott, 24,8% (18,4% i hela landet), 
en ökning med 0,8 procentenheter från valet 2017. 
Lokalt hade Hallaryd, som vanligt, högst valdelta-
gande, 35% av de röstberättigade gick till urnorna.  

 

Valda till ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige i  
Göteryds pastorat 2022-2025 (personröster som 
påverkat ordningen inom parentes): 
1. Karl-Inge Johansson  (50) 
2. Yvonne Lindahl-Andersson  (35) 
3. Vidar Lundbeck  (32) 
4. Peter Varland  (32) 
5. Marguerite Nilsson  (26) 
6. Mona-Britt Henriksson 
7. Christina Biström 
8. Elof Danielsson  
9. Karin Gunnarsson 
10. Sonja Bengtsson 
11. Eva Karlsson 
12. Lena Persson 
13. Synnöve Sjöstrand 
14. Britt-Marie Lindstrand 
15. Nils Svensson 
 

Vid första mötet 3 nov. valdes Vidar Lundbeck  
till ordförande i kyrkofullmäktige med Karl-Inge  
Johansson som vice ordförande. Kyrkofullmäktige 
har ansvar för budget, bokslut och måldokument, 
t.ex. FIN (församlingsinstruktionen) samt stora  
beslut, som försäljning av byggnader etc.    
Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. 

 

Till Kyrkorådet, som  har ansvar för personal,  
lokaler och anläggningar valdes följande  
ordinarie ledamöter: 
 

Karl-Inge Johansson, ordförande 
Vidar Lundbeck, vice ordförande 
Christina Biström, sekreterare  
Yvonne Lindahl-Andersson 
Peter Varland  
Marguerite Nilsson  
Karin Gunnarsson  
Synnöve Sjöstrand  

 

Till Församlingsråden, med  
ansvar för verksamheten  
i respektive församling valdes: 
 

Göteryd: 
Synnöve Sjöstrand, ordförande 
Ingegerd Beran 
Margareta Danielsson 
Margareta Johansson 
 

Pjätteryd: 
Karin Gunnarsson, ordförande 
Mona-Britt Henriksson 
Jenny Wallerstein 
Mikaela Svensson 
 

Hallaryd: 
Sonja Bengtsson, ordförande 
Marguerite Nilsson 
Vidar Lundbeck 
Lena Persson 
Britt-Marie Lindstrand 

Samuel Palmblad från Smålands museum, antikvarisk expert 
vid renoveringen av Elfströmsorgeln, håller på med ett projekt 
kring förintelsen och polska flyktingar 1945. Efter kriget rekvi-
rerade staten bl.a. Hallaborg och biografen ”Ungsvenska  
gården”. Där, liksom i sockenstugan i Pjätteryd bodde några 
polskor en tid. Byborna ställde upp med aktiviteter, bl.a. en 
”landskamp” i fotboll mellan ett polskt och ett svenskt damlag. 
Har du minnen från denna tid, mejla kyrkoherden: karl-henrik.wallerstein@svenskakyrkan.se 

 

Onsdagscafé i Pjätteryd 
Vi startar igen onsdag  12 januari kl 09.30 – 11.30  i KYRKAN!! 

Polska ”landslaget” 1945. Fotot finns i HIF:s klubblokal 



 GUDSTJÄNSTKALENDER  
För aktuell information och eventuella ändringar, se  

www.svenskakyrkan.se/goteryd eller Facebook, Göteryds pastorat.  
Efter årsskiftet kommer predikoturerna också vara tillbaka 

i Smålänningens veckoblad 
 

Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 
28/11 Första Advent 
Ett nådens år 

11 Högmässa i Göteryd, Svenson, Heerman. Kyrkokören medverkar 
14 Högmässa i Pjätteryd, Wallerstein, Heerman. Kyrkokören medverkar 
16 Högmässa i Hallaryd, Wallerstein, Kristiansson 

4/12  Lördag 15 Sånger i Advent i Hallaryds kyrka, i samarbete med Betelförsamlingen.  
      Hallaryds kyrkokör, sångare och musiker. Fika i sockenstugan  

5/12  Andra Advent 
Guds rike är nära  

09 Stilla mässa i Pjätteryd, Svenson 
11 Lekmannaledd gudstjänst i Göteryd, Tuvesson, Heerman 
11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd, Svenson 

11/12  Lördag 18 Helgmålsbön i Göteryd, Wallerstein 
12/12  Tredje Advent 
Bana väg för Herren 

11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd, Wallerstein 
17 Luciagudstjänst i Pjätteryd, Wallerstein 

18/12  Lördag 18 Julkonsert i Göteryd, Wallerstein, Heerman. Kyrkokören medverkar  
     Julmusik med Henrik Ström och hans band.   

19/12  Fjärde Advent 
Herrens moder 

11 Högmässa i sockenstugan i Hallaryd, Wallerstein, Heerman 

24/12 Julafton 
Den heliga natten 

10 Samling kring krubban i Göteryd, Tuvesson, Heerman, Persson 
22:30 Julnattsmässa i Pjätteryd, Wallerstein, Heerman 

25/12 Juldagen 
Jesu födelse 

07:00 Julotta i Hallaryds kyrka, Svenson, Kristiansson. Kyrkokören medverkar 
Traditionell julfrukost i Betelkyrkan efter julottan. 

26/12 Annandag Jul 
Martyrerna 

11  Martyrmässa i Pjätteryd, Wallerstein, Heerman 

1/1  Nyårsdagen 
I Jesu namn 

14 Musikmässa i Göteryd, Kyrkoherden i Traryd, Mikael Nilsson.  
Sång och musik av Boel Dougan och Annica Heerman 

2/1 Söndag efter Nyår 
Guds hus 

11 Högmässa i Hallaryd, Svenson, Heerman 

6/1 Trettondedag Jul 
Guds härlighet i Kristus 

16 Julsångsgudstjänst i Pjätteryd, Heerman. Kyrkokören medverkar 

9/1  1:a eft. Trettondedagen 
Jesu dop 

09 Stilla mässa i Pjätteryd, Svenson, Heerman 
11 Högmässa i Göteryd, Wallerstein, Heerman 
16 Musikgudstjänst i Hallaryd, Svenson, Heerman 

16/1  2:a eft. Trettondedagen 
Livets källa 

09 Stilla mässa i Pjätteryd, Wallerstein 
11 Lekmannaledd gudstjänst i Göteryd, Tuvesson, Heerman 
11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd, Wallerstein 

22/1  Lördag 18 Helgmålsbön i kapellet i Göteryd, Svenson 
23/1   3:e eft. Trettondedagen 
Jesus skapar tro 

11 Lovsångsmässa i Hallaryd, Svenson, Kristiansson 
17 Musikgudstjänst i Pjätteryd, Svenson, Kristiansson 

30/1   4:e eft. Trettondedagen 
Jesus är vårt hopp 

11 Högmässa i Göteryd, Wallerstein, Heerman 
     Mottagande av pastoratets förtroendevalda och kyrkvärdar. Kyrkkaffe i kyrkan 

6/2 Kyndelsmässodagen 
Uppenbarelsens ljus  

16 Ljusgudstjänst  i Pjätteryd, Wallerstein, Heerman 
18 Ljusmässa i Göteryd, Svenson, Heerman 
18 Ljusgudstjänst i Hallaryd, Wallerstein, Kristiansson 

13/2 Septuagesima  
Nåd och tjänst  

09 Stilla mässa i Pjätteryd 
11 Gudstjänst med stora och små i Göteryd 
11 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd 

20/2 Sexagesima  
Det levande ordet  

11 Lovsångsmässa i Hallaryd 
17 Musikgudstjänst i Pjätteryd 

27/2 Fastlagssöndagen 
Kärlekens väg  

11 Kyrkodag i Göteryd 

19/2  Lördag 18 Helgmålsbön i kapellet i Göteryd 
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