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Först vill vi tacka Vidar Lundbeck för trogen
tjänst i över 20 år som redaktör för
församlingsbladet TILLSAMMANS och
välkomnar Max Kristiansson som nu axlar
ansvaret. I samband med detta skifte
presenterar vi också en ny layout.

Församlingsbladet har som syfte att ge er som
bor och vistas inom församlingarna Göteryd,
Pjätteryd och Hallaryd information om den
kyrkliga verksamheten. Det är nu stora
orostider och biskopen i Växjö, Fredrik
Modéus har uppmanat att vi i kyrkan skall
”samverka” dvs. ta kontakt med kommunen
samt uppmuntra folk att engagera sig. Denna
uppmaning är mycket bra. Jag tänker mig att vi
kan ta tillfället i akt att påminna oss om ord
från Bibeln som uttrycker: ”Var vakna” ”Ge akt
på din väg” och till detta lägga hemvärnets ord:
”Förbered dig på det värsta. Hoppas på det bästa”.
När vi tar till oss sådana här uppmaningsord

och lägger dem inför Gud som ser och hör allt
så samverkar vi med Gud. Det är alltid bra att
samverka med Gud, i dagar av glädje och dagar
av sorg. Att samverka med Gud förutsätter att
vi litar på Hans godhet och en villighet att följa
Guds vilja. Vad är att göra Guds vilja just nu?
Budorden kan vi! Men just nu tror jag Guds
vilja är att kolla över sitt eget hus, till ande, själ
och kropp, se till att man har en veckas
matproviant hemma, att man har en alternativ
värmekälla om elen försvinner, att man kollar
hur läget är med grannen, ”ensam ju inte stark”,
att man kallpratar lite extra och att man helt
enkelt är alert och påminner om allvaret. Nu
finns det ett ännu allvarligare läge än det som
just nu tornar upp sig i horisonten.
1 Thessalonikerbrevet uttrycker det så här: ”den
som plågar er skall själv bli plågad”. Om Sverige
skulle bli plågat av en yttre fiende eller om du
och jag skulle bli det så kan vi med Bibelns ord
vara vissa om att det gör i detta livet får
konsekvenser för evigheten. Påskens glädje
föregås av ett lidande då en person bar världens
alla synder. Han plågades av alla, även du och
jag, eftersom vi har gjort saker som är fel. Men
hans lidande vändes till seger. Påskens glädje
firar vi verkligen i Göteryds pastorat och denna
påsk glädje kan ingenting eller ingen människa
ta ifrån oss. Vi ses i kyrkan!

Karl-HenrikWallerstein

Kyrkoherde

Kyrkoherden har ordet...

Den store kompositören Bach brukade ibland
inleda sina kompositioner med att skriva ”J.J.”
(Jesu Juva) som betyder ”Jesus, hjälp mig!”
Ungefär så kändes det för mig när jag stod inför
den väldigt nya uppgiften att överta
församlingsbladet och allt som det innebär.
Alltifrån konsten att beskära bilder, välja grafik,
utforma layout, välja rätt typsnitt och fram till
själva helheten. Ny lärdom får man visserligen
livet igenom, men aldrig trodde jag då som
kantorsstudent ens i min vildaste fantasi, att jag
skulle få jobba med församlingsblad - men trots
allt nytt så har det faktiskt varit kul också!

Lyckligtvis så är man inte ensam i denna stora
uppgift och fantastiskt stöd har jag fått av Olof
Lundbeck och Lea Ivarsson, som förtjänar ett
särskilt omnämnande. Församlingsbladet som
du håller i din hand är resultatet av otaliga
timmars arbete med att arbeta om det från
grunden och tänka helt nytt. Därför är det med
fröjd och förväntan vi överräcker
församlingsbladet till just dig som vi har gjort
TILLSAMMANS och hoppas att det kommer
att vara till såväl glädje som användning!
Säkert var även geniet Bach nervös, då han
inledningsvis satt framför det tomma notarket
och började ton för ton skulptera fram sitt
nästa mästerverk. När han var färdig, så drog
han säkerligen en lättnadens suck och förnöjt
kunde signera sitt hantverk med dessa enkla
bokstäver: "S.D.G." (Soli Deo Gloria) som
betyder ”Gud allena [tillhör] äran”.
Och du, så känner även jag med vårt arbete…
"Soli Deo Gloria!"

Max Kristiansson

Kantor



Hänt i pastoratet

Här sitter gänget i Pjätteryd den 7 januari och
tar en välförtjänst kaffepaus under städningen
i kyrkan inför kommande golvslipning.

Julnattskören sjöng så fint i Pjätteryds kyrka
på julnatten den 24 december.

Invigning av kyrkorgeln
i Hallaryds Kyrka
Den 14 november hade vi en storslagen
mässa i Hallaryds kyrka med besök av biskop
Fredrik som återinvigde vår Elfströmorgel
från 1880 i början av gudstjänsten. Hallaryds
kyrkokör, Hallaryds spelmanslag samt
Psalmodikonisterna medverkade.

Den 4 december kl. 1 5 gick Sånger i Advent av
stapeln i Hallaryds kyrka och blev lika
välbesökt som vanligt! Hallaryds kyrkokör
med musiker under ledning av kantor Max.

Ingången smyckad inför julkonserten i
Göteryds kyrka den 18 december.



Den 21 januari stöpte arbetslaget ljus under
Inger Nilssons ledning i Göteryds
församlingshem. Ljusen delades senare ut till
ideella och förtroendevalda på
Ljusgudstjänsten i Hallaryds kyrka på
Kyndelsmässodagen.

Den 30 januari emottogs Göteryds pastorats
nya förtroendevalda och kyrkvärdar vid
gudstjänsten i Göteryds kyrka.

Missionsauktion i Hallaryds sockenstuga
den 20 november 2021 , arrangerad av
Hallaryds arbetskrets. Resultatet blev
fantastiskt glädjande: 53 900 kronor till
hjälpverksamhet! Varmt tack för allas gåvor
och engagemang!

Hallaryds kyrkokör är på topp trots den
tidiga morgontimmen innan den
stämningsfulla julottan i Hallaryds kyrka.

Den 23 januari gästade Krister Johnsson (fd
VD IKEA) Pjätteryds kyrka och berättade om
fru Berta Kamprads cancerstiftelse. I samband
med gudstjänsten berättade kyrkoherden att
det är möjligt att köpa kallmålade änglar.
Varje ängel kostar 200 kronor och går till Fru
Berta Kamprads cancerstiftelse.
Vill du köpa en ängel, kontakta
kyrkoherden på mobil 070-543 83 03.



T.v. Till tonerna av "Den signade dag"

upplyste gryningsljuset interiören
av Hallaryds kyrka och belyste det
frusna snölandskapet utanför.

T.h. Julottan ur ett vackert
perspektiv från orgelläktaren med
hundratalet levande ljus och
upplysta julgranar.

11/3 Pizza

8/4 Tacos

13/5 Gokart och
bullens korv

17-19/8 Sankt Luigis
fotbollsskola

Kontaktperson:
SMSa Karl-Henrik Wallerstein
070 543 83 03

Göteryds pastorat
i samverkan med Allbo-Sunnerbo

kontrakt bjuder in till
Pjätterydsakademien 2022

med bl.a. böner, föredrag och

pilgrimsvandring.

Årets tema är

"Jungfru Maria och hennes vänner"

Lördagen den 28 maj 2022
från 09:00 i Pjätteryd
Söndagen den 29 maj 2022
från 09:00 i Göteryd

Gratis för medlemmar i pastoratet.
Övriga betalar 250 kronor (Mat till
självkostnadspris, 50 kronor/måltid)
För mer information, se Göteryds pastorats
hemsida och Göteryds pastorats
Facebooksida.

Anmälan senast den 20/5 till
epost: goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se
0476-22802 (vardagar 9-1 1 )



Gudstjänstkalender

1/3
Askonsdagen
18:00 Askonsdagsmässa i Göteryds församlingshem

6/3 1 söndagen i Fastan
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Högmässa i Göteryds församlingshem
16:00 Musikgudstjänst i Sockenstugan, Hallaryd:
Marie och Matilda sjunger och spelar

12/3 Lördag
18:00 Helgmålsbön i Göteryds församlingshem

13/3
2 söndagen i Fastan
1 1 :00 Lovsångsmässa i Sockenstugan, Hallaryd
17:00 Musikgudstjänst i Pjätteryds kyrka

20/3
3 söndagen i Fastan
1 1 :00 Kyrkodag i Göteryds församlingshem

27/3
Jungfru Marie Bebådelsedag
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Högmässa i Göteryds församlingshem
16:00 Musikgudstjänst i Sockenstugan, Hallaryd

3/4 5 söndagen i Fastan
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Gudstjänst med stora och små i Göteryds församlingshem
11 :00 Gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd

10/4
Palmsöndagen
1 1 :00 Högmässa i Göteryds församlingshem
11 :00 Högmässa i Sockenstugan, Hallaryd
14:00 Högmässa i Pjätteryds kyrka

11/4
Måndagen i stilla veckan
18:00 Andakt i Göteryds församlingshem

12/4
Tisdagen i stilla veckan
18:00 Andakt i Göteryds församlingshem

13/4
Dymmelonsdagen
18:00 Andakt i Göteryds församlingshem

14/4
Skärtorsdagen
18:00 Skärtorsdagsmässa i Pjätteryds kyrka
19:00 Skärtorsdagsmässa i Sockenstugan, Hallaryd
19:30 Skärtorsdagsmässa i Göteryds församlingshem

15/4
Långfredagen
09:00 Andakt: "Jesus korsfästes" i Göteryds kyrka
15:00 Betelkyrkan i Hallaborg, Hallaryd
18:00 Andakt: "Jesu Begravning" i Pjätteryds kyrka

5 juni kl. 17:00
Konsert i Göteryds

kyrka med
Akademiska kören,

Växjö.



Kommande öppen kyrka i Sockenstugan, Hallaryd:

23/3 kl. 1 5:00 i Sockenstugan med Ann-Charlott Hansson Borgström

20/4 kl. 1 5:00 i Sockenstugan med Lisbeth Davidsson

Med reservation för eventuella ändringar.

Vid rådande omständigheter med pandemi kan nya direktiv komma med kort varsel.

För aktuell information och eventuella ändringar, se: Smålänningen Xtra,

www.svenskakyrkan.se/goteryd eller Göteryds pastorats Facebook-sida.

16/4
Påskafton
22:30 Påsknattsmässa i Pjätteryds kyrka

17/4
Påskdagen
1 1 :00 Högmässa i Göteryds kyrka, Göteryds och Pjätteryds kyrkokör medverkar
1 1 :00 Högmässa i Hallaryds kyrka, Hallaryds kyrkokör medverkar

18/4
Annandag Påsk
14:00 Påskgudstjänst i Pjätteryds kyrka

24/4
Andra söndagen i påsktiden
1 1 :00 Högmässa i Göteryds kyrka
14:00 Gudstjänst med utdelning av dopänglar i Pjätteryds kyrka
16:00 Musikgudstjänst i Hallaryds kyrka

1/5
Tredje söndagen i Påsktiden
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Gudstjänst med utdelning av dopänglar i Göteryds kyrka
1 1 :00 Gudstjänst i Betelkyrkan, Hallaryd

8/5
Fjärde söndagen i Påsktiden
1 1 :00 Konfirmationsmässa i Göteryds kyrka
17:00 Gudstjänst med Finnvedens körsångsförbund i Göteryds kyrka

15/5
Femte söndagen i Påsktiden
1 1 :00 Högmässa i Göteryds kyrka
14:00 Gudstjänst med utdelning av dopänglar i Hallaryds kyrka

22/5
Bönsöndagen
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Högmässa i Göteryds kyrka
16:00 Musikgudstjänst i Hallaryds kyrka,
Ungdomskören från Traryd-Hinneryds pastorat under ledning av Boel Dougan

26/5
Kristi himmelsfärds dag
09:00 Stilla mässa i Pjätteryds kyrka
1 1 :00 Gudstjänst med stora och små i Göteryds kyrka
1 1 :00 Betelkyrkan i Hallaryds kyrka

28/5
Lördag
18:00 Helgmålsbön i Pjätteryds kyrka

29/5
Söndagen före Pingst
1 1 :00 Kyrkodag i Göteryds kyrka



TILL DIN TJÄNST I GÖTERYDS PASTORAT
Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid onsdagar 9-11 0476-30001
Hembygdsvägen 4, 34397 Älmhult e-post: goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

0476-22808 (SMS: 0730683564)

Komminister

Kanslist (bl. a gravrätter/skötsel)

Diakoniassistent

Kantorer

Kyrkvaktmästare

Karl-Henrik Wallerstein 0476-22801 (SMS: 0705438303)

0476-56177 (SMS: 072236301 1 )
0476-22802

0476-22804 (SMS: 0703728641 )

0476-22806 (SMS: 0730849605)

0476-22803 (SMS: 0703728640)

0479-72225 (SMS: 0703728639)

0476-22805 (SMS: 0730826149)

0476-22809 (SMS: 0761321917)

Per-Rune Svenson

Lena Niklasson

Linda Persson
Annica Heerman

Max Kristiansson

Per-Anders Nilsson

Anders Svensson

Johanna Svensson
Kim Augustsson

Nästa TILLSAMMANS kommer 1/6, manusstopp den 6/5.
Ansvarig utgivare: Karl-HenrikWallerstein

Layout och redigering: Max Kristiansson




