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”Se, jag bär bud till er om en stor 
  glädje, en glädje för hela folket!”

BETRAKTELSE

Det var ängelns ord till herdarna utanför Betlehem 
den natt då Jesus föddes. Den första julnatten. Om det 
berättar evangelisten Lukas i sitt julevangelium i det 
andra kapitlet av Evangelium enligt honom.
Utanför Betlehem finns ett samhälle som idag har växt 
samman med staden så man märker inte längre någon 
gräns dem emellan. Samhället eller byn heter Bet 
Sahour. Det betyder väktarnas hus. Där ligger det man 
kallar Herdarnas äng. Där finns uråldrig ängsmark som 
herdar i årtusenden dragit fram på med sina får och 
getter och än idag kan man träffa på herdar här med 
sina får.

Sannolikheten är därför stor att det var här som her-
darna, som det berättas om i julevangeliet, var när de 
fick vara med om den starka upplevelsen av en ängel 
som kom till dem och lyste upp för dem så de först blev 
rädda. Och dessutom fick de se en stor himmelsk här 
som prisade Gud med den lovsång vi nu sjunger i vår 
mässa: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 
han har utvalt. Och folket i den palestinska byn Bet Sa-
hour, tvivlar inte en sekund på att det var här det hände. 
Tvärtom!

Herdarnas nutida ättlingar säger: ”När Guds son var 
född var ju Gud som alla fäder mån om att berätta det 
så fort som möjligt. Och då funderade han säkert på hur 
han skulle få ut det så snabbt det bara gick. Det var då 
han kom att tänka på oss i Bet Sahour på Herdarnas 
äng. För är det något vi är kända för är det att vi är bra 
på att sprida rykten och skvallra. Händer det något i ena 
änden av byn så vet man det i andra änden strax innan 
det hänt! Och så blev det känt för hela folket att Jesus 
var född!”

Och tänk om vi kunde vara sådana i kyrka och försam-
ling. Snabba på att sprida kärleksbudet, som en glädje 
för hela folket.

Vi vet att det inte var den sortens glädje som tar livet 
med en klackspark. Vägen från födelsens Betlehem till 
dödens Jerusalem var inte lång, och över ingången till 
grottan i Födelsekyrkan i Betlehem, byggd på platsen 
för Jesu födelse, hänger ett krucifix som ett tecken på 
att det väntade lidande och död för det lilla barnet.
Men just där i det mörkaste, i det som blev svekets, 
smärtans och dödens Jerusalem, tändes ljuset igen 
och livet bröt fram. Jesus uppstod till liv igen. Och i den 
livskraften är vi idag kyrka – och mot den bakgrunden 
förkunnar vi glädjebudet.  Gläd er alltid i Herren. Än en 

gång vill jag säga: gläd er. (Fil 4:4)

Hela Bibeln är full av uppmaningar om att glädjas och 
berättelser om hur glädjen bryter fram även där man 
minst anar det. Vi har skäl att vara glada – även i den 
mörkaste dal. Men när vi är där orkar vi inte vara dem 
som bär bud om glädjen. Men då finns det andra som 
kan bära bud om den till oss.  Så kan vi i våra försam-
lingar låta glädjen flöda ibland oss genom att befria, 
upprätta och uppmuntra varandra.

Lisa Syrén, journalist och radiopratare, tidigare i Ring 
så spelar vi skrev i Smålandsposten när jag som biskop 
presenterat mitt valspråk ”Glädje för hela folket”: ”Tänk 
en kyrka som tar glädjen på allvar. En sådan kyrka vill 
jag vara med i.”

Var därför nyfiken på dem som kommer till dig och du 
möter och ta dem på allvar. Det kan vara änglar som ly-
ser upp din dag och säger: Var inte rädd! Se jag bär bud 
till dig om en stor glädje, en glädje för hela folket!

Jan-Olof Johansson
Biskop emeritus
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”Se, jag bär bud till er om en stor 
  glädje, en glädje för hela folket!”

Så har det nya dop-och ljusträdet in-
vigts i Rörviks småkyrka söndagen den 
13 oktober på Tacksägelsedagen. Det är 
med stor glädje som vi nu fått detta fina 
dop- och ljusträd till Rörviks småkyrka. 
Anders Griph, tidigare komminister i 
Rörviks småkyrka, utarbetade tankar 
och förslag om detta med det tidigare 
församlingsrådet i Hjälmseryds försam-
ling och smeden Peter Jörgen Svensson. 
Nedan berättar Anders mer om de tan-
kar som fanns bakom detta fina konst-
verk. 

Böneträdet i Rörviks småkyrka
Tanken om en ljusbärare i Rörviks små-
kyrka har funnits ganska länge, frågan 
har ställts av flera församlingsbor och 
har blivit ännu mer aktuell när Småkyr-
kan blev den kyrka där vi firade mest 
gudstjänster i Hjälmseryds socken. När 
dopträden började dyka upp i pastora-
tet blev det önskemål om att vi skulle 
ha ett sådant också. Men problemet var 
att det inte fanns plats i kyrkorummet. 

Kommer inte ihåg om det var en bild i 
en tidning eller om det var ett besök i 
en kyrka, men det var det som gjorde 
att jag tog upp det i församlingsrådet. 
Församlingsrådet bad Lars Carlsson att 
försöka göra en skiss och efter en tid så 
kom han med en modell som jag fick i 
min hand, den tog jag och åkte ut till 
smeden i Vare, Peter Jörgen Svensson 
och frågade om han kunde tänka sig att 
göra något liknande. Han skulle skissa 
och fundera, sen blev jag pensionär. När 
jag träffade honom så frågade jag hur 
det gick och han sa att det blir nog nå-
got av det vad tiden lider, och nu är det 
färdigt och invigt. Det vackra dopträdet 
är utformat som ett olivträd med en 
ljusbärare med två rörliga halva ringar 
att tända ljus i. Det slog mig att det är 
för att be för dem som är i nöd och be 
för alla döpta som trädet står för. Vi har 
blivit inympade i det äkta olivträdet och 
då behöver vi be och välsigna det nya 
Israel som vi är en del av.

Komminister emeritus Anders Griph

Dop- och ljusträd 
i Rörviks småkyrka

Dopträden som du finner på 
flera ställen i pastoratet är 
tänkta för att uppmärksamma 
de som blivit döpta i försam-
lingarna. I samband med 
dopen hängs det upp änglar 
för att församlingsborna ska 
bli medvetna om de som blivit 
döpta. Det finns då möjlighet 
för alla att se vilka som är döp-
ta och att be en särskild bön 
för dem. Att det är dopänglar, 
vittnar om det beskydd som 
varje nydöpt har, genom Guds 
omsorg och människors böner 
för dem. 

Sara Hammarlund, komminis-
ter i Stockaryds församling
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PÅ GÅNG I PASTORATETPÅ GÅNG I PASTORATET

SÄVSJÖ 
FÖRSAMLING

SÄVSJÖ
Måndagscafé  
med Ingemar 

Måndagen 9 mars kl. 
14.00 gästar Ingemar 
Johansson Sävsjö 
församlingshem.
”Kan jag gå be om saltet, tack”!-En förun-
derlig resa genom tid och rum-  Ingemar 
kommer att kåsera kring saltet och dess 
spännande historia. Kaffeservering. Lot-
teri. Insamling till Act Svenska kyrkan.

Läxhjälp
Torsdagen 16 januari kl. 16.30–17.30 
är det uppstart för  ”Läxhjälpen.”  Ett 
10-tal pedagoger erbjuder dig hjälp med 
svenska, matematik samt engelska. Även 
du som ännu inte börjat på svenskunder-
visning är välkommen. Intresserad att 
hjälpa till? Kontakta Ilse Karlsson.

”VIP-
kvällar”
– Väldigt Intressanta 
Personer – 
I Sävsjö församlingshem finns det under 
vårterminen möjlighet att lyssna till några 
färgstarka personer i Bibeln. Det kommer 
att handla om mod, tro, tillit och en stark 
förtröstan på Gud.  Det blir även tillfälle 
för samtal och något enkelt att äta.  
Kvällarna inleds kl. 18.30.

16 januari – ”Petrus -En klippa med 
sprickor”, Jan-Olof Johansson
27 februari –  ”David –herdepojken som 
blev kung och psalmdiktare”, Lennart 
Ljungkvist
19 mars – ”Jesus - Han jag jobbade ihop 
med”, Björn Ericson
16 april – ”Abraham  - Att följa sin inre 
röst”, Jan Holmqvist

SKEPPERSTAD
Grötfest
Söndagen 2 februari kl. 17.00 är det 
gudstjänst i Skepperstads kyrka med ef-
terföljande grötfest i församlingsgården. 

Kyrklunch
Söndagen 8 mars kl. 12.00 är det guds-
tjänst i Skepperstads kyrka med efterföl-
jande kyrklunch i församlingsgården. 

NORRA LJUNGA
Grötfest
Söndagen 12 januari kl. 16.00 är det 
gudstjänst i Norra Ljunga kyrka med 
efterföljande gröt i församlingsgården.

Sillunch
Söndagen 5 april kl. 12.00 firas det 
gudstjänst i Norra Ljunga kyrka. Sång av 
Sävsjö kyrkokör. Norra Ljunga kyrkliga sy-
förening inbjuder därefter till sill och po-
tatis, á 100 kr. Insamling till Act Svenska 
kyrkan. Senast anmälan onsdagen 1 april 
till Gun-Britt Wetterholm, tel. 104 29 eller 
Siv Classon, tel. 070-873 86 05.

STOCKARYD 
FÖRSAMLING

HULTSJÖ
Grötfest i Hultsjö
Fredagen 31 februari kl. 18.00, inbju-
der Hultsjö syförening till grötfest och 
andaktsstund i Hultsjö församlingsgård. 
Medverkan av Coola kören. Insamling till 
Act Svenska kyrkan.

RÖRVIK
Soppluncher
Diakonigruppen 
inbjuder till sopp-
lunch onsdagar 
kl. 12.00–14.00 
i Rörvik små-
kyrka. 
Insamling till Act 
Svenska kyrkan. 
29 januari
26 februari
18 mars

Ekumeniska trivselträffar
onsdagar kl. 14.00
15 januari Frikyrkan
12 februari Rörvik småkyrka
11 mars Frikyrkan
15 april Rörvik småkyrka
6 maj Frikyrkan

Kyrkkkaffen 
Diakonigruppen inbjuder till samkväm 
efter gudstjänsten. Lotterier. Insamlade 
medel går till Act Svenska 
kyrkan.
Fastlagssöndagen 
23 februari
kl. 10.00.                                                                                                                 
Palmsöndagen 
5 april kl. 10.00.

Samtalsgrupp
I Rörviks småkyrka finns det under 
vårterminen möjlighet för att delta i en 
samtalscirkel utifrån boken ”Möten som 
Berör” av Britta Hermansson. Gruppen 
träffas torsdagar kl. 18.30–20.00,  
följande datum 30 januari, 20 februari, 
12 mars och 2 april.

Syförenings-
auktion 

Fredagen 27 mars 
kl. 18.30 är det auk-
tion i Rörvik små-
kyrka. Välkommen! 
Insamlade medel 
skänks till välgö-
rande ändamål.

STOCKARYD
Adventskaffe
Söndagen 1 december kl. 16.00 serverar 
internationella gruppen adventskaffe i 
församlingsgården efter gudstjänsten. 
Lotteri. Insamling till Act Svenska kyrkan.

Tredje advent
Söndagen 15 december kl. 15.00–18.00 
anordnar Svenska kyrkan och samhälls-
föreningen julmarknad vid församlings-
gården. Kaffeservering och lotterier till 
förmån för Act Svenska kyrkan. 

Ekumeniska 
dagledigträffar 
tisdagar kl. 15.00.
10 december Stockaryds församlingsgård
21 januari Frikyrkan
18 februari Stockaryds församlingsgård
17 mars Frikyrkan
14 april Stockaryds församlingsgård

Ekumenisk bönevecka
Söndagen 19 januari kl. 10.00 är det 
ekumenisk mässa i Stockaryds kyrka. Ef-
teråt serveras lunch i församlingsgården. 
Under eftermiddagen är det föredrag och 
kaffe i Stockaryds frikyrka.

Dopfest
Söndagen 2 februari kl. 10.00 är det fa-
miljegudstjänst i Stockaryds kyrka. Kaffe 
och tårta serveras i församlingsgården.

Frukostmöte 
Lördagen 29 februari kl. 9.00, inbjuder 
Internationella gruppen till frukostmöte i 
Stockaryds församlingsgård. Rebellkirur-
gen Erik Erichsen berättar om sitt liv som 
kirurg i Etiopien. Lotteri. 
Anmälan senast fredag 21 februari till 
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Svenska kyrkans 
mötesplats vid torget i 
Sävsjö. Öppet måndag 
och fredag kl 9-12 samt 
onsdag kl 17-18.30 

Händer på 
Kamelen

Kamelafton
Onsdagen 4 december 
kl. 17.30 ”Kan man 
tro på tomten och vår 
Herre samtidigt?”
Kanske får vi klarhet 
genom ord och ton -  Affi  
Andersson och Jarri Ederth.

Kamelvandrarna
Måndagen 13 januari kl. 9.30 är det 
uppstart för Kamelvandrarna. Med 
utgång från Kamelen promenerar 
vi cirka 45 minuter för att sedan 
avslutningsvis dricka en kopp kaffe på 
Kamelen. 

Välkommen till 
diakonigrupperna!

Vi önskar bli flera i vår diakonigrupp! 
Kanske är du en av dem? Här träffas 
vi och hjälper till på olika sätt i för-
samlingens verksamheter. Du som 
tycker det skulle vara roligt att göra 
en frivillig insats för församlingsar-
betet är välkommen att kontakta 
Christina 0382-463 07 eller Ilse 
Karlsson 0382-463 06.

Välkomna att få ta 
del av julens budskap 
när vi har Samling vid 
krubban 
Vrigstad Kyrka 23/12 kl. 17 

Vallsjö kyrka 24/12 kl. 11

Stockaryd kyrka 24/12 kl. 10

foto: jesper w
ahlströ
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FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT 
VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

foto: jesper w
ahlströ
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FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT 
VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

Årets julinsamling handlar om miljontals 
flickor i världen som lever under förtyck 
och utsätts för hot, våld och övergrepp 
– bara för att de är flickor. Vi kan aldrig ac-
ceptera att fattigdom och normer ger flickor 
sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 

780 miljoner människor över 15 år kan inte 
läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas … varje dag.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära 
insatser och projekt över hela världen för 
att stärka flickor och kvinnors rätt till god 
hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

I julinsamlingen  kan du vara med i kampen 
för varje flickas rätt att kunna påverka sin 
framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja 
med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten 
att bestämma över sin egen kropp.

Vi lever alla under samma himmel och 
har samma rättigheter. Svenska kyrkans 
julkampanj, pågår från första advent 2019 
till trettondedag jul 2020. 

Carine Collins070-924 51 97, 
Anita Sjöberg 070-816 30 36 eller 
Lotta Gustavsson 070-642 07 42. 
Lotterier. Insamling till Act Svenska 
kyrkan. 

VRIGSTAD-
HYLLETOFTA 
FÖRSAMLING

Öppet café 
Varje måndag kl. 10.00–12.00 är 
du varmt välkommen till Vrigstads 
församlingshem för en stunds trevlig 
gemenskap med kaffe och dopp. 
Efter juluppehåll är det återigen  
”Öppet café” måndagen 13 januari. 
Våffelservering är följande måndagar:
9 december, 13 januari, 10 februari, 
9 mars, 20 april, 11 maj, 8 juni 

Pysselkväll
Tisdagen 26 november kl. 18.00 är 
det pysselkväll i församlingshemmet. 
Kom och gör din egen dörrkrans, 
julvykort eller dekorera ditt eget julljus. 
Kaffeservering.

Grötfest
Söndagen 5 januari kl. 16.30 är 
det grötfest i församlingshemmet. 
Därefter firas det gudstjänst kl. 18.00 
i kyrkan med medverkan av Vetlanda 
och Sävsjö manskör.

Julmarknad
Söndagen 1 december kl. 16.00–
18.30. Besök gärna svenska kyrkans 
hörna i badhuset. Kaffeservering. Lot-
teri. Insamling till Act Svenska kyrkan. 
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 Möt 
Inga

Karlsson!



6      SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 4 2019 SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 4 2019      7

Från Rödja till Hultsjö 

 i sitter i Ingas vardagsrum i 
Hultsjö mellangård och talar 

om tider som förflutit.
Inga växte upp några mil därifrån i 

byn Rödja på en bondgård. Tiden var 
1942 och gården var full av djur. Det 
var 12 kor och några kalvar, det var fyra 
grisar och höns. Särskilt minns hon de-
ras två hästar, ”Senta” & ”Grålle”. Inga 
berättar att hon alltid tyckt om djur. 
Att växa upp på en bondgård innebar 
att man fick hjälpa till på alla möjliga 
sätt att ta hand om djuren, från mjölk-
ning till utfodring. Inga minns särskilt 
en griskulting som behövde extra hjälp. 

Ingas intresse för kyrkan kom tidigt i 
livet. Det fanns en söndagsskola i hem-
byn dit hon gärna gick. Så småningom 
blev det dags att konfirmeras eller ”gå 
och läsa” som man sade på den tiden. 
De var sex ungdomar som konfirmera-
des i Norra Sandsjö kyrka. Inga tyckte 
om att gå till gudstjänsterna även om 
prästen var sträng.

Sedan blev det många år med egen fa-
miljebildning i Sävsjö och arbete, fram-
för allt, på Konsums fisk och chark.

På slutet av 1970-talet flyttade Inga 
och hennes man Karl-Axel till hans för-

äldrahem i Hultsjö mellangård. Inga 
tillfrågades om hon inte kunde vara 
med i Hultsjö församlings kyrkoråd och 
hon tackade ja till slut. Sedan blev hon 
kyrkvärd och aktiv i Hultsjö kyrkliga 
syförening. Inga har aldrig ångrat sitt 
kyrkliga engagemang. Hon och prästen 
Hagman samarbetade bra även om de 
inte alltid tyckte lika.

Det blev många års trogen tjänst i för-
samlingen, nästan 40 år. När Inga får 
frågan om vad hon tyckte var roligast 
med att vara kyrkvärd svarar hon ”att 
möta folk vid gudstjänsterna”. 

Med tanke på hur många gudstjänster 
Inga deltagit i kan jag inte låta bli att 
fråga vad Inga själv anser vara en bra 
gudstjänst. Inga funderar en stund och 
svarar att det ska vara psalmer som är 
lätta att sjunga. Det ska också vara en 
god bibeltext som prästen förklarar. Se-
dan tycker Inga att det ska vara nattvard 
i gudstjänsten, trots att det var ganska 
sällsynt med mässfirandet när hon själv 
växte upp.

Jag berättar för Inga att artikeln kom-
mer med i kyrkobladets julnummer och 
att det därför vore trevligt med något 
recept. Inga berättar att hon själv för 

många år sedan låg på sjukhus och fick 
ett recept från en annan patient på pep-
parkakor. 

Vårt samtal närmar sig sitt slut. Vi tar 
ett foto i trädgården innan jag lämnar 
det gula trähuset i Hultsjö mellangård 
och kör grusvägen därifrån.  På vägen 
hem tänker jag att det på många sätt är 
människor som Inga som bär upp kyr-
kan. Utan gudstjänstfirare, kyrkvärdar 
och kyrkliga syföreningar blir det inte 
så mycket av det hela…

Med önskan om Guds rika välsignelse

Carl Cedermark, kyrkoherde

Inga Karlsson är gammal kyrkvärd och tidigare medlem i Hultsjö kyrkoråd. 
Hon har också under många år varit aktiv i Hultsjö kyrkliga syförening. En dag åkte jag ut till 

Hultsjö för att få del av Ingas livshistoria och försöka förstå vad det var som 
fick henne att bli engagerad i Svenska kyrkan.

Ingas
 recept

Roligast med att 
vara kyrkvärd 
var att möta 
folk vid guds-
tjänsterna

Smidigaste pepparkakorna

Ljumma margarinet och sirapen. Blanda de övriga ingredienserna 

i en bunke. Tillsätt den avsvalnade margarin- och sirapsblandning-

en. Arbeta ihop till en deg och låt den vila på sval plats en timme. 

Forma degen till två trekantiga längder med ca 5 cm sida. Lägg 

längderna på mjölad skärbräda, täck med plast och ställ svalt till 

följande dag. Skär längderna med vass kniv i tunna skivor och lägg 

dem på smord plåt. Grädda i 200 grader 5-6 minuter.

200 g margarin eller smör

2 dl sirap

2 dl strösocker

9 dl vetemjöl

2 tsk bikarbonat

1 msk kanel

1 msk nejlika
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För flera år sedan fattade Sävsjö pas-
torat ett historiskt beslut. Vi delade in 
vårt stora fastighetsbestånd i tre delar. 
En del utgjorde prioriterade fastighe-
ter. Det var fastigheter som användes 
mycket i församlingsarbetet som vi 
skulle satsa på och investera i. En an-
nan del utgjorde fastigheter som vi be-
stämde att vi helt enkelt skulle behålla. 
En tredje del utgjorde fastigheter som 
vi skulle avveckla. Det var fastigheter 
som användes väldigt lite i församlings-
arbetet. Vi bestämde också hur avveck-
lingsprocessen skulle gå till. Inför varje 
fastighetsavveckling bjöd vi in bygdens 
folk till ett storstugemöte och berättade 
att Sävsjö pastorat inte skulle fortsätta 
som fastighetsägare. Bygdens folk fick 
erbjudandet att överta fastigheten kost-
nadsfritt. Om bygdens folk inte ville 
överta fastigheten skulle pastoratet sälja 
fastigheten på marknadsmässiga villkor. 
Pastoratet var också noga med att byg-

dens folk skulle företrädas av byalag, 
hembygdsförening eller liknande sam-
manslutning så att Sävsjö pastorat hade 
en motpart som med legitimitet kunde 
företräda bygdens folk.

Sedan pastoratets fastighetsstrategi be-
slutades har tre fastigheter avvecklas.

2016 överläts Hjärtlanda församlings-
hem till Hjärtlandas byalag och heter 
numera ”Hjärtlandagården”.

2018 såldes församlingsgården Kå-
reslätt till Krister Strömblad.

2019 såldes Hjälmseryds församlings-
hem till Michael och Eva Svensson.
Vi behöver påminnas om varför Sävsjö 
pastorat gör detta. Vi är ett pastorat 
som krymper medlemsmässigt och fast-
ighetskostnaderna utgör tillsammans 
med personalkostnaderna de största 

utgifterna för oss. Genom att avveckla 
fastigheter som vi nästan inte använder 
längre i församlingsarbetet finns heller 
inte kostnaderna för vård och underhåll 
för dessa fastigheter kvar. Det är också 
värt att påminna om att Sävsjö pastorat 
fortfarande har ett mycket stort fastig-
hetsinnehav, bland annat 11 kyrkor. 

Med önskan om Guds rika välsignelse
Carl Cedermark, kyrkoherde

Avveckling av pastoratets 
fastigheter

Veckomässa i Sävsjö  
församlingshem
Onsdagar kl. 19 firas en stilla mässa med 
sång och musik. Efter mässan serveras en 
enkel fika. Sista veckomässan för hösttermi-
nen är onsdagen 18 december. Vi firar åter 
veckomässa onsdagen 8 januari.

Morgonbön/mässa i 
Vrigstads församlingshem
Varje torsdag kl. 10 firas det morgonbön eller mässa i Vrigstads 
församlingshem. Efteråt serverar diakonigruppen kaffe och 
smörgås. Terminens sista morgonbön är torsdagen 12 decem-
ber i Vrigstads kyrka. Morgonbönerna börjar åter torsdagen 9 
januari.

Kvällsmässa i Stockaryds 
församlingsgård
Tisdagar kl. 18.30, jämna veckor, firas en stilla mässa i kapel-
let. Sista kvällsmässan för höstterminen är 17 december. 
Mässan börjar åter tisdagen 7 januari. 

Andakt i Sävsjö församlingshem
Tisdagar kl. 10 firas andakt med sång och musik. Efter andakten 
serverar diakonigruppen kaffe. Gemenskapen avslutas med 
allsång. Sista andakten för terminen är tisdagen 10 december i 
Vallsjö kyrka. Andakterna börjar åter tisdagen 7 januari.  
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Från fattigmanssommar 
till advent!

En uppåtsträvande go ’morronsol är 
redan på gång och försöker få undan 
molnslöjorna denna tidiga oktoberdag 
och näsborrarna vädrar doft av kanel 
inför förmiddagens bak. ”Nu är det slut 
på sommarns sköna dagar, det blir mör-
kare för varje dag som går”, ljuder från 
radions morronskiva. Men jag proteste-
rar! Nej, det KAN inte va’ slut på som-
marn! Visserligen har min käre lillebror 
mejat av julaneker hos vår generösa ar-
rendator, så att fåglarna ska få, men det 
är en sak. Det kallas framförhållning! 
Pling! Redan ett telefonsamtal och en 
kvittrande röst i luren: ”Du, det är snart 
advent”. Jaha, ja, det är det dä’, som 
också kallas framförhållning. Jag för-
stod med en gång vart hon ville komma 
med de mjuka orden. Och nu sitter jag 
här med min ”specialdator” en av da-
garna i ”Fattigmanssommaren då de 
vilda fåglarna flyger över byn”, det vill 
säga Brittsommaren och tänker på årets 
sista månad december, då det fanns en 
hel del att göra inför julen. I alla fall på 
landet.  Vi som lyckligtvis är uppvuxna 
på landet har haft och har förmånen att 
på ett speciellt sätt leva med i årets alla 
skiftningar på nära håll. 

Hösten var den tiden då allt skulle för-
beredas, inte bara inför advent och jul, 
utan inför vintern. Där har vi det där 
med framförhållning igen. Karlarna 
hade mycket med utearbete och kvin-
norna hade minsann agendan (modernt 
ord) fulltecknat. En mig närstående sa 
en gång: ”Jag beundrar fruntimren, de 
skulle kunna allt”. Ta t.ex. slakten, att 
ta hand om allt och förvandla en gris 
till oigenkännlighet, det vill säga mat 
av alla de sorter.  ”Mamma mia” vad 
det vattnas i munnen när jag tänker på 
korvkaka och hängekorv. Den som skul-
le hänga och torka i närheten av spisen 
för att få den rätta smaken. Ja, ja jag vet 
att det finns att köpa i din kära ”korva-
butik”, men kom inte och jämför! Och 
så var det då den obligatoriska julosten 
där ”bonnamororna” gick till varandra 
med ystemjölk – de ”bytte mjölk med 

varandra” sa’ de – och hade samtidigt 
en go’ gemenskap med varandra. 

Jag glömde aldrig besöket tillsammans 
med mor, hos en av tanterna i den så 
kallade fattigstugan i byn, tantens 
glädje över mjölken så hon kunde ysta 
sin julost. Att sen kringlorna till kaffet 
smakade lite konstigt, tagna ur gömmet 
i byrålådan, det är en annan historia…
Men ystegillet min mormor berättade 
om, var också det en ”historia”. Grann-
kvinnorna samlades i det stora köket 
på en av gårdarna, och i det lika stora 
rummet var bordet dukat för att i en ys-
terpaus få smörja kråset med allehanda 
godsaker. Men när dörren till rummet 
öppnades hade någon fyrbent objuden 
ystergäst redan varit där och ”smörjt 
kråset”! Gårdens hund hade lyckats 
smyga in och tronade mitt i bordets 
läckerheter… Vad husmor gjorde? Ja, 
det förtäljer inte historien!

Hur många har varit med och minns 
linberedningen på hösten. På vår gård 
fanns en gemensam linbasta (inte bas-
tu) för en grupp gårdar i närheten, dit 
man kunde komma och torka linet 
innan det skulle bearbetas mer. Morfar 
eldade bastan och den ”trängeröken” – 
instängda röken – han hade i sina klä-
der kan jag känna än i dag! Så kom då 
gårdsfolket i tur och ordning och sedan 
karlarna ”bråkat sönder” linkärvet – ja 
det heter så – var det kvinnornas tur att 
ta över momenten, för ”det är kvinnan 
bakom allt”… Den medhavda matsäck-
en satt de ofta i vårat kök och åt. Men 
mitt ibland all damm och fnöske utan-
för bastan kunde det klinga av skratt. 
Som till exempel när en av kvinnorna 
”blev utskrattad” av de andra – hon 
hade intet ont anande, lyckats lägga 
en liten flottig matsmula på hakan! 
Och vad hände där hon stod i rök och 
damm? Jo ,”bulan” på hakan blev stör-
re och större… Arma människa! 
Och så var det potatisplockning som 
hörde hösten till, inte för tidigt och inte 
för sent för att få ett bra resultat att dis-

kutera. Eller få lite skämtsamt höra; ”de 
dummeste bönnera får de störste pota-
tera”.

Hösten står i samklang med vår och 
sommar och även om vi tycker hösten 
är mörk och kulen, så rätt vad det är 
står adventsljuset bakom knuten och 
väntar på att få komma in…

Och när vi i skolan fick börja att öva 
sketcher och sånger till julfesten kän-
des det att julen var nära. Men först 
ADVENT! Det första ljuset tändes och 
på svarta tavlan hade läraren – också 
konstnär – med sirliga bokstäver och 
kritans olika färger skrivit ADVENT! 
Då infann sig en känsla av högtid och 
att få sjunga den odödliga ”Bereden väg 
för Herran”. Vi fick också uppmärk-
samma helgerna genom att få ett stort 
ritpapper och teckna och måla något 
av det som hörde den helgen till. Från 
skoltiden hittade jag ett dubbelvikt rit-
papper med texten ADVENT på första 
sidan och lite av psalmversen ”Bereden 
väg för Herran”. Sådant kallar jag kul-
tur! Och med ljusen tända i morfars 80 
år gamla träljusstake, vill jag önska en 
skön ADVENTSTID med alla välkända 
texter och sånger i väntan på det STO-
RA UNDRET! 

Britha Fransson

Avveckling av pastoratets 
fastigheter
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PREDIKOTURER 30 NOVEMBER- 31 MARS

VALLSJÖ KYRKA   
Sön 1 dec kl 10.00 Högmässa med söndagsskola 

Sön 8 dec kl 10.00 Högmässa 

Tis 10 dec kl 10.00 Andakt för daglediga 

Tor 12 dec kl 18.00 Luciagudstjänst 

Sön 15 dec kl 10.00 Högmässa 

Sön 21 dec  kl 16.00 Julgudstjänst 

Sön 22 dec kl 10.00 Högmässa 

Tis 24 dec kl 11.00 Samling vid krubban 

Ons 25 dec kl 07.00 Julotta 

Sön 29 dec kl 10.00 Högmässa 

Tis 31 dec kl 16.00 Nyårsbön 

Sön 5 jan kl 10.00 Högmässa 

Sön 12 jan kl 10.00 Högmässa 

Sön 19 jan kl 10.00 Ekumenisk högmässa 

Lör 25 jan lö 16.00 Musikgudstjänst 

Sön 26 jan kl 10.00 Högmässa 

Sön 2 feb kl 10.00 Högmässa 

Sön 9 feb kl 10.00 Högmässa 

Sön 16 feb kl 10.00 Högmässa 

Lör 22 feb kl 16.00 Musikgudstjänst 

Sön 23 feb kl 10.00 Högmässa 

Sön 1 mars kl 10.00 Högmässa 

Sön 8 mars kl 10.00 Högmässa 

Sön 15 mars kl 10.00 Högmässa 

Lör 21 mars kl 16.00 Musikgudstjänst 

Sön 22 mars kl 10.00 Högmässa 

Sön 29 mars kl 10.00 Pastoratsmässa 

  Sammanlyst för pastoratet

   

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM  

Tis 3 dec kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 4 dec kl 19.00 Veckomässa 

Ons 11 dec kl 19.00 Veckomässa 

Ons 18 dec kl 19.00 Veckomässa 

Mån 6 jan kl 16.00 Familjegudstjänst 

Tis 7 jan kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 8 jan kl 19.00 Veckomässa 

Tis 14 jan kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 15 jan  kl 19.00 Veckomässa 

Tis 21 jan kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 22 jan kl 19.00 Veckomässa 

Tis 28 jan kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 29 jan kl 19.00 Veckomässa 

Tis 4 feb kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 5 feb kl 19.00 Veckomässa 

Tis 11 feb kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 12 feb kl 19.00 Veckomässa 

Tis 18 feb kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 19 feb kl 19.00 Veckomässa 

Tis 25 feb kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 26 feb kl 19.00 Askonsdagsmässa 

Tis 3 mars kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 4 mars kl 19.00 Veckomässa 

Tis 10 mars kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 11 mars kl 19.00 Veckomässa 

Tis 17 mars kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 18 mars kl 19.00 Veckomässa 

Tis 24 mars kl 10.00 Andakt för daglediga 

Ons 25 mars kl 19.00 Veckomässa 

Tis 31 mars kl 10.00 Andakt för daglediga 

   

SKEPPERSTAD KYRKA  

Sön 15 dec kl 17.00 Sånggudstjänst i Juletid 

Tis 24 dec kl 11.00 Julbön 

Sön 2 feb kl 17.00 Gudstjänst 

Sön 8 mars kl 12.00 Gudstjänst 

   
HJÄRTLANDA KYRKA  
Sön 8 dec kl 16.00 Luciagudstjänst 

Tis 24 dec kl 23.00 Julnattsmässa 

Sön 19 jan kl 18.00 Gudstjänst 

Sön 1 mars kl 18.00 Gudstjänst 

   
NORRA LJUNGA KYRKA  
Sön 1 dec kl 12.00 Gudstjänst 

Tis 24 dec kl 17.00 Julbön 

Ons 1 jan kl 11.00 Högmässa 

  Sammanlyst för pastoratet
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Sön 12 jan kl 16.00 Gudstjänst 

Sön 9 feb kl 18.00 Taizegudstjänst 

   

VRIGSTAD KYRKA   

Sön 1 dec kl 10.00 Gudstjänst 

Sön 8 dec kl 18.00 Julkonsert 

Tor 12 dec kl 10.00 Morgonbön 

Lör 14 cec kl 15.00 Luciagudstjänst 

Sön 22 dec kl 10.00 Högmässa 

Mån 23 dec kl 17.00 Samling vid krubban 

Tis 24 dec kl 17.00 Julbön 

Tor 26 dec kl 17.00 Musikgudstjänst 

  Sammanlyst för pastoratet

Sön 29 dec kl 18.00 Mässa 

Tis 31 dec kl 17.00 Nyårsbön i Pingstkyrkan 

Sön 5 jan kl 18.00 Gudstjänst 

Sön 12 jan kl 10.00 Mässa 

Sön 19 jan kl 18.00 Gudstjänst 

Sön 26 jan kl 10.00 Ekumenisk högmässa 

Sön 2 feb kl 10.00 Familjegudstjänst 

Sön 16 feb kl 18.00 Mässa 

Sön 23 feb kl 18.00 Gudstjänst 

Sön 1 mars kl 10.00 Familjegudstjänst 

Sön 15 mars kl 18.00 Musikgudstjänst 

Sön 22 mars kl 10.00 Högmässa 

   
VRIGSTAD FÖRSAMLINGSHEM  
Tor 5 dec kl 10.00 Morgonbön 

Tor 9 jan kl 10.00 Morgonbön 

Tor 16 jan kl 10.00 Morgonbön 

Tor 23 jan kl 10.00 Morgonbön 

Tor 30 jan kl 10.00 Morgonbön 

Tor 6 feb kl 10.00 Morgonbön 

Tor 13 feb kl 10.00 Morgonbön 

Tor 20 feb kl 10.00 Morgonbön 

Tor 27 feb kl 10.00 Morgonbön 

Tor 5 mars kl 10.00 Morgonbön 

Tor 12 mars kl 10.00 Morgonbön 

Tor 19 mars kl 10.00 Morgonbön 

Tor 26 mars kl 10.00 Morgonbön 

   
HYLLETOFTA KYRKA   
Sön 1 dec kl 12.00 Gudstjänst 

Fre 13 dec kl 18.00 Luciagudstjänst 

Sön 15 dec kl 10.00 Gudstjänst 

Ons 25 dec kl 05.00 Julotta 

Sön 9 feb kl 10.00 Högmässa 

Ons 26 feb kl 19.00 Askonsdagsmässa 

Sön 8 mars kl 10.00 Högmässa 

   
STOCKARYD KYRKA   
Sön 1 dec kl 10.00 Gudstjänst 

Sön 15 dec kl 18.00 Julkonsert 

Tis 24 dec kl 10.00 Samling vid krubban 

Tis 24 dec kl 23.00 Julnattsmässa 

Sön 19 jan kl 10.00 Ekumenisk högmässa 

Sön 2 feb kl 10.00 Familjegudstjänst 

Lör 28 mars kl 18.00 Musikgudstjänst 

   
STOCKARYDS FÖRSAMLINGSGÅRD KAPELL 
Tis 3 dec kl 18.30 Veckomässa 

Tis 17 dec kl 18.30 Veckomässa 

Tis 7 jan kl 18.30 Veckomässa 

Tis 21 jan kl 18.30 Veckomässa 

Tis 4 feb kl 18.30 Veckomässa 

Tis 18 feb kl 18.30 Veckomässa 

Ons 26 feb kl 19.00 Askonsdagsmässa 

Tis 3 mars kl 18.30 Veckomässa 

Tis 17 mars kl 18.30 Veckomässa 

Tis 31 mars kl 18.30 Veckomässa 

   
HULTSJÖ KYRKA   
Lör 30 nov kl 18.00 Musikgudstjänst 

Ons 25 dec kl 07.00 Julotta 

Sön 23 feb kl 18.00 Musikgudstjänst 

Sön 22 mars kl 16.00 Familjegudstjänst 

   
HULTSJÖ FÖRSAMLINGSGÅRD  
Fre 31 jan kl 19.00 Andakt 

   
HULTSJÖ MISSIONSHUS  
Sön 8 dec kl 10.00 Ekumenisk gudstjänst 

   
HJÄLMSERYD KYRKA  
Sön 1 dec kl 12.00 Högmässa 

Sön 8 dec kl 16.00 Ekumenisk musikgudstjänst

Ons 25 dec  kl 07.00  Julotta 

Sön 29 dec kl 10.00 Högmässa 

Sön 5 jan kl 10.00 Högmässa 

   
RÖRVIKS SMÅKYRKA  
Sön 15 dec kl 10.00 Högmässa 

Sön 22 dec kl 16.00 Mässa 

Tis 24 dec kl 11.00 Julbön 

Sön 12 jan kl 18.00 Mässa 

Sön 26 jan kl 18.00 Mässa 

Sön 9 feb kl 18.00 Mässa 

Sön 16 feb kl 10.00 Mässa 

Sön 23 feb kl 10.00 Högmässa 

Sön 1 mars kl 18.00 Mässa 

Sön 8 mars kl 18.00 Mässa 

Sön 15 mars kl 10.00 Högmässa 

Lör 21 mars kl 18.00 Helgsmålsbön 

   
RÖRVIKS FRIKYRKA   
Tis 31 dec kl 18.00 Ekumenisk nyårsbön 

   

Andakter på äldreboenden  
   

Ringgården Göransgården Södergården 
Sävsjö  Vrigstad  Stockaryd
kl 15.30 kl 15.30 kl 16.00

Fre 13 dec Lör 7 dec Lör 7 dec
Fre 24 jan Lör 28 dec Lör 21 dec
Fre 14 feb Lör 18 jan Lör 4 jan
Fre 6 mars Lör 8 feb Lör 18 jan
Fre 27 mars Lör 29 feb Lör 1 feb
 Lör 21 mars Lör 15 feb
  Lör 29 feb
  Lör 14 mars
  Lör 28 mars
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Kyrkobyggnadstid
1100-talet är vårt lands första stora 
kyrkobyggnadstid. Sverige hade under 
lång tid haft kontakt med kristendomen 
genom framförallt handel med kristna 
länder och vi känner några tidiga krist-
ningsförsök, men det är först under 
1000-talet som kristendomen börjar 
etablera sig som landets religion. Kyr-
kan börjar organisera sig. Biskoparna 
förvandlas från missionärer till stifts-
biskopar. Nu är det dags att fylla det 
kristna Sverige med kyrkor.

Det är under denna tid som Hylletofta 
kyrka byggs. Den byggdes i sin tids stil, 
den romanska, med sina rundade for-
mer och med den karaktäristiska absi-
den som avslutning på koret. Hylletofta 
kyrka har många syskonkyrkor i Nju-
dungsbygden. Man brukar till och med 
tala om begreppet Njudungskyrkor. 
Dessa kyrkor är byggda på 1100-talets 
andra hälft och har vissa drag gemen-
samt med Lunds domkyrka varför det 
har spekulerats i om det var stenarbe-
tare från bygget av Lunds domkyrka 
som vandrade uppåt i Sverige för att bli 
kyrkbyggare bland annat i våra trakter.

Vad finns då kvar av 1100-talskyrkan? 

Börjar vi från öster så 
är absiden och koret 
oförändrat, om man 
bortser från fönst-
ren. På medeltiden 
fanns inga fönster på 
den norra sidan av kyr-
kan. Den norra sidan 
stod för ondskan. Det 
enda fönstret som 
fanns i koret satt på 
den södra sidan. Idag 
kan vi se den som en 
nisch ovanför dörren till sa-
kristian. Kanske kan man se det 
igenmurade fönstret som en änglahylla. 
En plats där Guds änglar kan vila och 
hämta ny kraft vid Herrens altare.

Långhuset har förlängts under århund-
radena. Kyrkans ingång fanns på lång-
husets södra sida, ungefär där sidou-
tgången finns idag. Utvändigt är den 
medeltida ingången markerad i putsen 
och några av de kalkstenar som omgav 
dörren finns ännu kvar.

Dopfunten är också den från 1100-ta-
let. Den tros vara gjord av Bestarius, en 
stenhuggarmästare här i Njudung. På 

dopfuntarna från denna tid 
finner vi ett myller av figurer. 
Odjur och demoner trängs 
med Guds änglar. Lägg märke 
till att odjuren aldrig når upp 

till funtens kant, de når aldrig 
dopets heliga vatten. De påmin-
ner om ondskan, men också 
om att Gud är starkare än allt 
annat.

Medeltiden
Vad som händer med kyrkan under 

medeltiden vet vi inte mycket om. Det 
som idag främst talar om medeltiden 
för oss är några av kyrkans inventarier.

Hyllekråkan
På den järnklädda dörr som finns för-
varad i vapenhuset kan man se Hylle-
kråkan, den fågel som blivit en symbol 
för hela Hylletofta. Dörren är medel-
tida och hantverk av hög klass. Dör-
ren var under lång tid deponerad hos 
Norra Smålands fornminnesförening, 
men kom tillbaka till kyrkan år 1966.  
Enligt en folklig legend skall moti-
vet handla om hur man bestämde var 
kyrkan skulle ligga. Traditionen säger 

Hylletofta kyrka
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att man då skulle ha tagit två kråkor, 
bundit ihop deras fötter och låtit dem 
flyga iväg. Där de landade skulle kyr-
kan ligga. Mer troligt är att motivet har 
bibliskt ursprung. Fåglar med speciella 
uppgifter finner man på många ställen 
i bibeln. En sådan fågel är Noas duva 
som när den kom tillbaka med olivkvist 
i näbben bar tecken på att livet återvänt 
till jorden, sedan syndaflodens vatten 
sjunkit undan (1 Mos 8:11).
Mer troligt är att det handlar om de 
korpar som kom med mat till Elia vid 
bäcken Kerit under en torkperiod i Pa-
lestina (1 Kon 17:4). Korparna bar till 
honom livets bröd i nattvarden.
Man får heller inte glömma att Duvan 
är den kyrkliga symbolen för den helige 
Ande (Matt 3:16)

Mikaelsreliefen
På kyrkans södra vägg finns en relief in-
murad. Motivet är ärkeängeln Mikaels 
kamp med draken (Upp 12:7). Reliefen 
anses vara från 1100-talet eller 1200-ta-
let. Den återfanns och fick sin nuvaran-
de placering under 1956 års renovering 
av kyrkan.

Triumfkrucifixet
På kyrkans norra vägg finns ett stort 
triumfkrucifix från 1200-talet eller 
1300-talet. Arbetet är franskinspirerat. 
Kristusfiguren konserverades och fick 
nytt kors 1942.

1500- och 1600-talet
Någon gång efter 1560 byggdes kyrkan 

till. Längst fram på södra sidan byggdes 
en sakristia. Samtidigt med tillbyggna-
den målades utvändiga dekorationsmål-
ningar med röd färg. Fragment av dessa 
målningar återfanns vid 1995 års yttre 
renovering på översta delen av absidens 
vägg. Troligtvis har denna dekor fun-
nits runt om hela kyrkan. Samma typ av 
dekor finns på andra Njudungskyrkor,  
t ex Norra Sandsjö kyrka.

Det finns uppgifter på att kyrkan haft 
ett vapenhus, antingen vid den södra in-
gången eller vid en ny, sekundär ingång, 
i väst. När detta kommit till är okänt. 
Kanske har det skett i samband med att 
sakristian byggts. Det finns också icke 
belagda uppgifter om att långhuset skall 
ha byggts till åt väster under 1600-talet.

De invändiga målningarna i koret och 
absiden är från 1600-talets första hälft. 
Motivet är treenigheten med Fadern sit-
tande på tornen med Sonen i knät och 
Anden svävande däröver i en duvas 
skepnad. Väggarnas motiv är de tolv 
apostlarna.

År 1657 lade man spåntak på kyrkan. 
Samtidigt byggdes en mur runt kyrkan.

1700-talet
År 1783 förändrades Hylletofta kyrka 
radikalt. Då började man bygga kyrkans 
torn. Tidigare hade inte kyrkan haft nå-
got torn, utan klockorna hade hängt i 
en klockstapel på kyrkans södra sida. 
Långhuset förlängdes med sju meter åt 
väster. Triumfbågen vidgades. Nya och 
större fönster togs upp i väggarna och 
de gamla målningarna kalkades över. 
Hela ombyggnaden var klar först fram 
emot 1790. Då hade man också gjutit 
om kyrkans stora klocka. Den mindre 
av klockorna är från 1400-talet. Tan-
ken var att man också skulle förändra 
koret genom att göra en halvcirkelfor-
mad östvägg. Detta blev dock inte av.

Dagens kyrka, så som den står efter 
1995 och 2010 års renoveringar, över-
ensstämmer i mycket hög grad till det 
yttre med 1700-talskyrkan. Den nya 
färgen är vald efter ett gammalt färg-
lager som framkom under blästringen. 
Fönstren är målade i engelskt rött, en 
färg som överensstämmer med det sena 
1700-talets smak.

1800-talet
Som en följd av den stora renoveringen 

på 1700-talets slut kom den inre om-
målningen som gjordes år 1804. Kyr-
kans interiör blev nu himmelsblå, med 
svarta fönster och dörrar. Predikstolen 
skulle förgyllas där det passade.

År 1827 upptäcks att den norra lång-
husmuren börjat spricka. Sakkunnig ex-
pertis rådfrågas och man beslutade att 
vänta med åtgärder. Muren renoverade 
inte förrän på 1850-talet.

1832 finns en anteckning om att det 
Silfverhielmska gravkoret under kor-
golvet råkat i förfall. Det skulle alltså 
funnits en korgrav i Hylletofta kyrka 
framför altaret. Församlingen beslutade 
att lägga nytt golv och täcka över koret 
eftersom familjen inte var intresserad av 
graven. Samtidigt hade man tankar på 
att riva den gamla sakristian och uppfö-
ra en mer ljus och rymlig sådan. Planen 
sattes dock aldrig i verket.

1900-talet
Under 1900-talet har det skett tre större 
förändringar av Hylletofta kyrka.

1903 gjordes kyrkan om invändigt på 
ett radikalt sätt. Den gamla inredningen 
togs bort och en ny sattes in. Också 
bänkar, predikstol och altarring ersat-
tes.

År 1956 försökte man återställa det 
gamla kyrkorummet, så som det var 
före 1903.  Kyrkan fick på nytt bänkar 
med sina gamla dörrar och sin gamla 
predikstol. Putsen i kortaket knackades 
bort och kormålningarna återfanns och 
frilades.

1995 förnyades kyrkan utvändigt. Vid 
blästringen återfanns en tidigare färg 
som kyrkan målades i, kalkstensgav-
larna frilades och tornets koppartak 
byttes.

De två stora oljemålningarna i långhu-
set är skänkta av Oskar Holmqvist, som 
var den siste komministern i Hylletofta 
församling.

2000-talet
År 2010 gjordes en omfattande restau-
rering av kyrkans fasader. Tornet och 
stigluckan putsades om och kyrkan fick 
en ny fräsch exteriör.

Komminister Göran Wiking 
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JULKONSERT
Vrigstads kyrka
8 december kl. 18.00
Cantabile
Hemliga gäster
John-Arne Pettersen, trumpet
Göran Wiking, andakt

LUCIAFEST
Sävsjö församlingshem
10 december kl. 17.30
Mixturens båda grupper medverkar 
med luciatåg
Vi fikar tillsammans

SÅNGGUDSTJÄNST 
I JULETID
Skepperstads kyrka
15 december kl. 17.00
Sångare och musiker från bygden.
Johnny Teglert, trumpet
Carl Cedermark, andakt
Byalaget inbjuder till kaffe i försam-
lingsgården.

JULKONSERT
Stockaryds kyrka 
15 december kl.18.00
Jubilate
Luciatåg med Coola kören

JULKONSERT
Vallsjö kyrka
21 december kl. 16.00
Antonio Vivaldi: Gloria
samt kända julsånger
Sävsjö kyrkokör
Solister och orkester
Erik Karlsson, andakt
Biljetter säljs för 100 kronor på bib-
lioteket i Sävsjö från den 1 december.

JULEN ÄR HÄR 
Vrigstads kyrka
26 december kl. 17.00
Sång av Annika Liljenroth-Veith, 
sopran och Wolfgang Veith, tenor
Sven-Erik Svensson, andakt

 

Julmusik i 
  våra kyrkor

LÖRDAGSMUSIK i 
VALLSJÖ KYRKA
25 januari kl. 16.00
Svenska Barytontrion
Göran Danielsson, baryton
Igor Viktorovitch, viola
Håkan Molander, cello

22 februari kl. 16.00
”Valv bakom valv”
Anna Torstensson, sång & cello
Paul Torstensson, orgel & piano

21 mars kl. 16.00
Bara BACH
Orgelkonsert på J. S. Bachs födel-
sedag.
Verk av J. S. Bach samt musik på 
tonerna B-A-C-H
Jarri Ederth, orgel
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KONTAKTGUIDE

Kyrkoblad Svenska kyrkan Sävsjö Pastorat

Ansvarig utgivare: Carl Cedermark

Redaktionsgrupp: Carl Cedermark, Enikö Fülöp och Anna Brogård

Tryck: Åkesson Berg, Vetlanda

Upplaga: 5 700

 
Sävsjö pastorat 
Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar

Pastorsexpedition: Sävsjö, Tegnérg. 42, 576 31 SÄVSJÖ

Postadress: Box 47, 576 21 SÄVSJÖ

E-post: savsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/savsjo

Besök Sävsjö pastorat på Facebook

Expeditionstider: måndag-fredag kl. 9.00-12.00

Växel  ........................................................................  0382-463 00

Fax  ............................................................................. 0382-130 25

 
Kyrkoherde Carl Cedermark .................................. 0382-463 04

E-post: carl.cedermark@svenskakyrkan.se

Komminister Erik Karlsson  ....................................0382-463 05

E-post: erik.karlsson@svenskakyrkan.se

Komminister Göran Wiking  ...................................0382-463 28

E-post: goran.wiking@svenskakyrkan.se

Komminister Sara Hammarlund  .......................... 0382-463 10

E-post: sara.hammarlund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ilse Karlsson  .............................................. 0382-463 06

E-post: ilse.karlsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Christina Charisis ..................... 0382-463 07

E-post: christina.charisis@svenskakyrkan.se

Kantor Jack Pålsson  ...............................................  0382-463 11

E-post: jack.palsson@svenskakyrkan.se

Kantor Jarri Ederth  ................................................ 0382-463 08

E-post jarri.ederth@svenskakyrkan.se

Kantor Carina Hult .................................................  0382-463 09

E-post: carina.hult@svenskakyrkan.se

Kantor Marit Vaadre ............................................... 0382-463 12 

E-post: marit.vaadre@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Maritha Johansson  ............0382-463 17

E-post: maritha.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Enikö Fülöp ......................... 0382-463 15

Epost: eniko.fulop@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Lina Persson  ..................... 0382-463 16   

Epost: lina.persson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer Emma Hägerström  tjänstledig

E-post: emma.hagerstrom@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent Sara Axéden  ......................0382-463 02

E-post: sara.a.axeden@svenskakyrkan.se

Kyrkobokföringsassiatent Eva Anglevåg  ............ 0382-463 01

E-post: eva.anglevag@svenskakyrkan.se
 

Lokalvårdare Sävsjö o Vrigstad församlingshem

Florije Jasharaj  ........................................................ 0382-463 18

E-post: florije.jasharaj@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE SÄVSJÖ FÖRSAMLING:

Kurt Gunnarsson  ..................................................... 0382-463 19

E-post: kurt.s.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Helena Gardefors   ...................................................0382-463 29

E-post: helena.m.gardefors@svenskakyrkan.se

Hanna Hallberg tjänstledig

E-post: hanna.m.hallberg@svenskakyrkan.se

Martin Blad    .............................................................0382-463 32

E-post: martin.blad@svenskakyrkan.se

Peter Evertson  .........................................................0382-463 20

E-post: peter.m.evertson@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE STOCKARYD O HULTSJÖ FÖRSAMLINGAR:

Maria Axelsson ........................................................0382-463 23

E-post: maria.g.axelsson@svenskakyrkan.se

Kjell Karlsson ...........................................................  0382-463 27

E-post: kjell.s.karlsson@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE HJÄLMSERYDS FÖRSAMLING:

Mikael Classon .........................................................0382-463 24

E-post: mikael.j.classon@svenskakyrkan.se

Johnny Teglert  .........................................................0382-463 25 

E-post: johnny.teglert@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE VRIGSTAD-HYLLETOFTA FÖRSAMLING:

Alf Holmberg  ............................................................0382-463 26

E-post: alf.k.holmberg@svenskakyrkan.se



Trogna 25-åringar
Carina
1. Så här när det börjar närma sig jul så dyker ett minne 
upp från min första tjänst i Hjälmseryds församling i 
mitten av 90-talet. Tv-producenten Bengt Roslund hörde 
av sig för en tv-inspelning hos Eva Spångberg. Han skulle 
spela in ett barnprogram i Björkelund med den lilla dockan 
Skurt, som Inga-maj Hörnberg låg bakom, och de ville ha med en barnkör 
som skulle sjunga. Det var mycket kallt med många minusgrader och mina 
gitarrfingrar blev snart stela efter flera tagningar. Men jag tror att barnen 
som fick vara med aldrig glömmer när de fick stå där i Björkelund vid ett 
uppbyggt stall med levande djur och höra Eva Spångberg berätta för Skurt 
om julens budskap. Och trots kylan så sjöng vi oss varma med orden: ”Nu 
julens ljus och glädjesång kommer till oss än en gång, för Jesus är det ljus 
Gud sänt. Det bästa som har hänt.”

2. Det bästa är variationen och mötet med alla människor. Jag får spela 
orgel, piano och sjunga, leda kör med vuxna och barn, spela på dop, vigslar, 
begravningar och gudstjänster. Vi har andakter på olika boenden och dagle-
digträffar. Jag får dela livets svåraste men också största och bästa stunder 
med människor i alla åldrar och med musiken försöka förmedla tröst, glädje 
och hopp.

Christina
1. Ett speciellt minne från mina 25 ar-
betsår är när jag arbetade som barn- 
och ungdomsledare. I samband med 
att Vallsjö kyrka fyllde 100 år våren 1995 
inbjöds låg- och mellanstadiet i Sävsjö till 
en historisk vandring. Barnen började sin vandring i Vallsjö 
g:a kyrka där de fick möta S:t Sigfrid. De fortsatte mot Vall-
sjö nya kyrka utmed gamla järnvägsspåret där de fick möta 
olika bibliska personer, den barmhärtige samariern, Jona, 
Sackaios och de fyra evangelisterna. Ett stort och uppskat-
tat samarbete mellan skolan och kyrkan. Det blev en härlig 
”avslutningsfest” i Vallsjö kyrka!

2. Idag arbetar jag som diakoniassistent. Mina arbetsupp-
gifter är varierande. Jag möter många fina människor varje 
dag. Dessa möten ger mig stor glädje och är så värdefulla. 
Mina arbetskamrater och alla frivilliga medarbetare har 
också en stor plats i mitt hjärta. Att få tjäna Gud, mina 
medmänniskor och att få arbeta i Svenska kyrkan är en stor 
förmån! 

Ilse
1. Ett minne som jag 
gärna delar med mig 
av är en februaridag 
2008. Svenska kyrkans 
mötesplats Kamelen slår 
upp sina portar. I snart 12 år har Kamelen 
funnits för en enkel kopp kaffe och med en 
djup fin gemenskap. Kamelen har sedan 
starten varit en omtyckt mötesplats som 
lockar många besökare varje vecka. 

2.Det är mycket jag uppskattar med mitt 
arbete! Alla möten med er församlingsbor. 
Det är fint att få ta del av samtal i glädje 
och sorg.  Alla ni frivilligarbetare som gör 
ett fantastiskt arbete och som vi inte skulle 
kunna vara utan. Mina varierande arbets-
uppgifter där den ena dagen inte är den 
andra lik. Och så få vara ett Guds redskap… 
Det är fantastiskt!

Peter
1. För drygt 25 år sedan 
ringde Bernt Jönsson 
mig, efter att jag hade 
varit ute i Sibbarp och 
gjort min ALU. Han visste 
att jag var arbetssökande.
Bernt undrade om jag skulle kunna tänka 
mig att vikariera som kyrkvaktmästare i 
Norra Ljunga. Jag blev glad och svarade 
naturligtvis ja. Sedan kom en följdfråga; 
Hur tror du att du klarar av att ha begrav-
ningar? Jo, det är väl inga problem. Så 
började min långa vandring i detta yrke.

2. Jag tycker om att jobba självständigt 
under ansvar och kunna planera min dag 
och mötet med folk på kyrkogårdarna 
och på gudstjänsterna.

Erik
1. Det första som kom-
mer upp i mina tankar, 
nu när jag funderar 
bakåt, är minnena av 
det intensiva firandet, 
när Vallsjö kyrka fyllde 100 
år. Det året 1995 fylldes av olika typer av 
jubileumsgudstjänster, det gavs ut en bok 
som jag fick vara med och skriva i och det 
ordnades vandringar med skolbarnen i 
Sävsjö. När jag kastades in i detta arbete 
så lärde jag känna många i min församling 
på ett bra och roligt sätt.

2. Nu som tidigare uppskattar jag alla mö-
ten runt våra förrättningar, dop, vigsel och 
begravning. Det är ett stort förtroende att 
få komma nära i livets stora händelser. Att 
mötas i glädje och sorg skapar ett speciellt 
förhållande.

Vi lever i en tid då många människor 
byter både yrke och arbetsplats ofta. I 
Sävsjö pastorat har vi några medarbe-
tare som troget arbetat vidare i 25 år, 
säkert både i medgång och motgång. 
Här följer en liten beskrivning från 
våra 25 – åringar, både av tiden som 
gått och nuet i deras arbete i Svenska 
kyrkan. De fick följande två frågor att 
besvara:
1. Dela ett minne från de 25 år 
som gått.
2. Dela något som du uppskattar   
särskilt i ditt arbete idag.

Framför Sävsjö församlingshem, från vänster: Peter Evertsson, 
Carina Hult, Christina Charisis, Ilse Karlsson och Erik Karlsson.


