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Det känns extra speciellt att få komma just hit. 
Under hela min uppväxt kände jag mig lika hemma 
här som i Olofström, som jag kommer ifrån. Mormor 
och morfar hade en bondgård i Emmeryd och det var 
min favoritplats på jorden. Platserna i församlingen 
är förknippade med goda barndomsminnen, som att 
bada i Skärsjön och Alljungen, åka pulka i Pålycke 
eller följa med på något ärende i någon av byarna. 
Listan kan göras lång. Jag älskar skogarna, hagarna, 
byarna och sjöarna på ett sätt som man bara kan 
göra när de förknippas med en lycklig barndom. 
På något sätt har jag alltid längtat hit och därför 
känns det helt rätt att få arbeta i församlingen.

Jag kommer närmast från sju års tjänst som 
komminister i Asarums pastorat. Där hade jag främst 
konfirmand- och ungdomsarbete som inriktning 
förutom de ”vanliga” prästuppgifterna. 
För närvarande bor jag i Karlshamn med min fru 
Kristina och våra två barn Evald och Malva, 4 och 
1,5 år gamla.

I det här numret har jag blivit ombedd att berätta hur 
jag ser på församlingens arbete. För det första vill jag 
betona att församlingen först och främst är alla som 
finns i den. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför att 
det inte är jag som är församlingen utan det är ni. 
Jag kommer lägga mycket tid i början på att känna 
in vad ni längtar efter och hur ni ser på att vara 
församling. Och för att känna in det behöver vi lära 
känna varandra och dela liv och vardag. I grund och 
botten handlar en församlingsgemenskap om att 
vandra tillsammans i livet och dela vardag, glädje, 
sorg och fest. 

Det kommer vi att få göra med varandra och efter ett 
tag kommer vi känna varandra. Jag ser fram emot 
det. Med det sagt är det också självklart så att jag 
själv har med mig tankar om vad en församling ska 
göra. Jag kommer alltid brinna för barn- och 
ungdomsarbete. Detta för att jag vet av egen 
erfarenhet vilken styrka som ligger i ett bra arbete för 
de unga. Det bygger församling och de som får 
uppleva det har med sig det hela livet.

Något annat som också har kommit att bli en viktig 
hörnsten i min bild av kyrkan är diakonin. 
Diakoni kallas det arbete i kyrkan som går ut på att 
vara tjänare för dem som behöver det. 
När jag tackade ja till kyrkoherdetjänsten så fick jag 
vara med på en dag med församlingens anställda och 
förtroendevalda på en träff i församlingshemmet i 
Holmsjö. Jag har med mig starkt vad som sades 
där den dagen. Det lyftes att om kyrkan ska vara 
trovärdig och viktig måste vi hjälpa de ensamma och 
de som har det svårt. Det tror jag är sant. Jesus säger: 
”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är 
mina bröder, det har ni gjort för mig”. Det behöver 
vi fundera på och göra något av. Vilka är det som 
behöver hjälp just nu i vår församling och vad kan vi 
tillsammans göra?

Jag tänker också att kyrkan måste verka där 
den är. Tillsammans med er vill jag arbeta för 
en levande landsbygd som vi alla kan känna 
glädje av och stolthet för, en levande och 
öppen gemenskap.

Till sist är en församling inte en församling om det 
inte firas levande gudstjänster. Jag har arbetat mycket 
i min tidigare tjänst med hur vi gör relevanta 
gudstjänster med både glädje, allvar och djup. 
Mycket av de tankarna tar jag med mig till den här 
församlingen. I övrigt ser jag som sagt fram emot att 
få börja arbeta och lära känna er. 

Allt gott och Guds välsignelse önskar jag er och vår 
bygd.

Er nye kyrkoherde Joakim Persson 

Jag heter Joakim och är församlingens nye 
kyrkoherde. Att få komma och arbeta med, 
och för, alla er som bor i församlingen känns 
fantastiskt och jag ser fram emot att få 
träffa många av er under åren som kommer.

Ett brev från vår nye kyrkoherde
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Fingrarna och munnen och till och med kinderna är 
så där brunt choklad-kletiga, för barnet har upptäckt 
hur fantastiskt gott det var och därför vill hon bjuda 
alla hon möter, så dom blir lika glada som hon är.
Och så säger vi…NEJ TACK!
Och barnets glada mun dalar blixtsnabbt, men båda 
händerna sträcks fortfarande mot oss och 
barnet frågar, uppriktigt förvånad:  -VARFÖR DÅ?
Ja vad svarade vi?
Nej tack, jag har redan ätit!
Nej tack, dom är ju dina!
Nej tack, ät du dom själv!
Nej tack, jag bantar!
Nej tack, ge dem till någon annan!
Nej tack, det är onyttigt!
Nej tack, jag har annat godis därhemma!

Tänk om det är Jesus som är det lilla barnet, som 
sträcker sitt påskägg till oss.
    -Var så god! säger han till oss:
    -Tag emot berättelsen om min födelse (det är den                            
      lilla fyrkantiga karamellen med rött papper).
    -Tag emot berättelsen om när den lille pojken 
      kom till mig med 2 fiskar och 5 bröd (De svarta                             
      lakritsfiskarna och non-stop-karamellerna).
    -Tag emot berättelsen om kvinnan som de 
      lagkloka tänkte stena till döds (den hårda 
      bruna…akta tänderna!).
    - Tag emot berättelsen om min mor Marias 
      sorgetårar vid mitt kors och hennes glädjetårar
      vid den tomma graven (de små vita runda med
      lite arrakt i).

Vad säger vi till Jesus, när han frimodigt sträcker 
ut sina armar mot oss, som till en omfamning, och 
bjuder oss av sin kärlek med påskens budskap om liv 
i överflöd?

Tänk om evangeliet om Jesus Kristus är som 
påskgodis i ett påskägg? Innehållet måste ätas upp, 
och när vi sedan ser i det tomma äggskalet fattar vi 
alltihop. Det tomma ägget är som den tomma graven. 
Ett skal… Jesus är inte där! Han är en del av oss. 
Han delar vårt liv, är i luften vi andas, formar våra 
celler när vi föds och lever våra liv, och han tar emot 
vår kropp som mylla när vi dör.

“Vilket sanslöst tokigt mysterium!”

Samtidigt är vi med vår ande i Jesus, delar hans 
gudslikhet och är vid Faderns högra sida, för där 
Jesus är, där är Gud, och då är vi också där…hos 
Gud. Kropp och ande förenas i det mänskliga och i 
det gudomliga, som gestaltas i Jesu liv och gärningar. 
Vilket sanslöst tokigt mysterium!

Kropp och ande besegrar dödens makt genom tron 
på den utgivande korsdöden och den frälsande 
uppståndelsen. Till denna kärlekens tokiga heliga 
mysterium vill jag i tro säga: …JA TACK! Vill du?

Välkommen att fira påsk tillsammans i 
våra kyrkor!

Ulrika Persson
Vik.Kyrkoherde
Bild: Ulrika Persson

Ja tack!
Har du också, precis som jag, någon gång sagt 
”Nej tack” till ett barn, som med lysande ögon 
sträcker fram det stora halva godisägget för att 
för att generöst bjuda på innehållet?
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Ett stort tack & ett varmt välkommen

Den 26 december under musikgudstjänsten 
avtackades Anita Håkansson efter 16 år 
som kyrkvärd i Fridlevstad församling.

Tack för de 16 år som du tjänstgjort hos oss!

Den 4 december välkomnade vi en ny
kyrkvärd, Emma Gudmundsson, 

till vår församling. 

Varmt välkommen till vår gemenskap!

i Fridlevstads kyrka
söndagen den 19 april kl. 11:00

Prismakören, Fridlevstads kyrkokör
Barnkörerna m fl medverkande.

Efteråt är stora och små välkomna till
Föreningarnas Hus för trivsam samvaro med

mat och dryck och glada möten.

Kyrkorådet i Fridlevstads församling

Varmt välkomna till mässa med mottagning
av kyrkoherde Joakim Persson
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Renovering i Sillhövda 2019

Har församlingen väntat länge på denna 
renovering?

Ja, det kan man nog säga. Behoven uppmärksam-
mades för 6-7 år sedan och sedan måste de formella 
processerna med myndigheter och budgetplanering 
få ha sin tid.

Vilka behov uppmärksammades?

Det gällde både kyrkan och klockstapeln. 
På kyrkan började takpannor vittra sönder och 
så uppmärksammades att färgen på klockstapeln 
började släppa. Den, såväl som bårhus och kyrktorn 
behövdes kalkas om. Det har nu åtgärdats, precis 
som kalkning av kyrkans baksida, och samtidigt 
passade man på att kitta och måla om fönstren på 
kyrktornet. Panelen på klockstapeln var delvis 
upprutten och har bytts ut.

Har det blivit enligt planerna eller kom det till 
överraskningar?

Jag tycker att allt har flutit på bra! Det som 
tillkommit är målning av bårhuset samt 
installationen av nya åskledare på kyrkan. 

Så de som bor nära kyrkan kan känna sig extra 
trygga nu?

Ja, det kan man kanske säga, instämmer Hans och 
skrattar.

Hur länge har renoveringen pågått och är allt 
till belåtenhet?

Den har genomförts i två etapper med start i april 
2019 med slutbesiktning i augusti. Etapp två 
började i juni och slutfördes i december. 
Entreprenörerna Skanska och Anders Petterssons 
Bygg,  har genomfört sina åtagande enligt önskemål 
och vi är mycket nöjda.

Vad finns för behov inför framtiden?

Alla fastigheter måste skötas kontinuerligt och 
församlingen har en underhållsplan för samtliga 
byggnader. Kommande projekt är dels renovering av 
personalbyggnaden i Tving, dels taket på 
Fridlevstads kyrka och klockstapel. Idéer har 
framförts om vi framöver exempelvis kan installera 
solceller på vissa byggnader för att långsiktigt 
kunna spara både ekonomi och miljön

Tack Hans för intervjun och för din insats under 
renoveringsarbetet!

Text och intervju: Ulrika Persson
Bild på Hans Hultén: Ulrika Persson 
Bild på klockstapel: Ivar Wenster

Vi har passat på att intervjua 
kyrkvaktmästare Hans Hultén som varit 
församlingens kontaktperson på plats, 
vid renoveringen av Sillhövda kyrka och 
klockstapel under året som gått.

Vi säger även stort TACK till Nävragöls El AB 
som skänkt belysning till vår fina klockstapel! 
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Ivar Wenster, från Ankdammen,
 är också någon som varit inblandad 
i renoveringarna i Sillhövda.

Ivars uppgift har främst varit att hjälpa till och 
finnas som stöd för församlingen under 
renoveringarna. Byggadministrationen har 
han också haft hand om.  
 
Det som gjorts är att träpanel på klocktornet har 
bytts ut, 10-15% av panelen, och sedan tjärats med 
trätjära. Konstruktionsmässigt var det inga fel på 
klockstapeln och renoveringen gick smärtfritt.
Panelen behövdes bytas eftersom klocktornet får 
mycket vatten på sig och då tar träet stryk.  
Kyrkan behövde ett takbyte, det första bytet som 
görs efter att den byggdes 1945. Det var lite läckage 
på delar av taket och mycket alger på norrsidan. 
Det gick inte att få tag i ersättningspannor då de 
tillverkades i Kalmar när kyrkan byggdes så därför 
blev det upphandlat av två entreprenörer. Som Hans 
nämnde i den tidigare intevjun tillkom även nya 
åskledare. 

Även tornet på kyrkan såg lite tråkigt ut då det 
ligger åt öst, mot sjön, vilket gör att det är lite 
utsatt. Så för kyrkans del var det uppfräschning och 
tätning  som gjordes. 

“Det har gått bra genom renoveringarna, 
alla har skött sig jättebra!” - Ivar Wenster

Om entreprenörerna har inte Ivar annat än gott att 
säga, alla har skött sig jättebra. Projektet har flutit 
på bra och det har inte varit några stora saker som 
skett.  Tilläggas bör att förutom entreprenörerna 
Skanska och Anders Pettersons Bygg så har även 
Sandå Måleri och Wahlqvist måleri varit 
inblandade irenoveringarna, bland annat med ny 
förgyllning över entrén.

Text och intervju: Madelene Glans
Bilder: Ivar Wenster, Ankdammen 

Tack för julgranarna!
Thomas Friberg för utegranen vid 
Sillhövda kyrka.

Jutta och Wolfgang Mazur för 
granarna i Tving .

Henrik Gustavsson för utegranen 
vid Saleboda kapell.

Bild: Pexels.com
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Första söndagen i fastan - 1 mars
Tvings kyrka  11:00  Gudstjänst.
Saleboda kapell 16:00  Gudstjänst.

Andra söndagen i fastan - 8 mars
Sillhövda kyrka 11:00  Gudstjänst. Prismakören.
Tvings kyrka  16:00  Sofi amässa. Helig dans.

Onsdagen den 11 mars
Fridlevstad kyrka 17:00  Tac(k)o-gudstjänst. Familjegudstjänst med tacomiddag.

Tredje söndagen i fastan - 15 mars
Fridlevstad kyrka 11:00  Gudstjänst.

Jungfru Maria bebådelsedag - Söndagen 22 mars
Tvings kyrka  11:00  Mässa. Kyrkkaffe och våffeltårta. Fridlevstads kyrkokör.

Femte söndagen i fastan - 29 mars
Sillhövda kyrka 11:00  Gudstjänst.

Palmsöndagen - 5 april
Fridlevstad kyrka 11:00  Gudstjänst. Idag är det 60 år sedan den första kvinnan vigdes som  
     präst, detta vill vi uppmärksamma under gudstjänsten.

Skärtorsdagen - 9 april
Fridlevstad kyrka 17:00  Mässa.
Sillhövda kyrka 19:00  Mässa.

Långfredagen - 10 april
Tvings kyrka  11:00  Gudstjänst. Solosång av Jimmy och Annette Danielsson.

Påskdagen - 12 april
Fridlevstad kyrka 09:00  Gudstjänst. Frukost serveras i Sockenstugan. 
     Fridlevstads kyrkokör
Sillhövda kyrka 11:00  Gudstjänst. Lunch serveras i församlingshemmet. Prismakören.

Tvings kyrka  16:00  Påskspel. Kaffe och tårta serveras i kyrkan.

Annandag påsk - 13 april
Saleboda kapell 16:00  Mässa.

Andra söndagen i påsktiden - 19 april
Fridlevstad kyrka 11:00  Gudstjänst. Mottagande av Joakim Persson som kyrkoherde.   
     Fridlevstad kyrkokör, Prismakören och barnkörerna sjunger.

Tredje söndagen i påsktiden - 26 april
Sillhövda kyrka 11:00  Gudstjänst.

Gudstjänster och Mässor
Mars - April 2020

Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad

Gudstjänster och Mässor
Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad

Gudstjänster och Mässor
Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
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Fjärde söndagen i påsktiden - 3 maj
Tvings kyrka   13:00  Konfi rmationsmässa. 

Femte söndagen i påsktiden - 10 maj
Fridlevstad kyrka  11:00  Gudstjänst. Fridlevstads barnkör sjunger.

Onsdagen den 14 april
Sillhövda kyrka  17:00  Tac(k)o-gudstjänst. Familjegudstjänst med tacomiddag. 

Bönsöndagen - 17 maj
Sillhövda kyrka  11:00  Mässa.

Kristi himmelfärdsdag - 21 maj
Hembygdsön, Holmsjö 09:00  Friluftsgudstjänst. Prismakören. Efter gudstjänsten är det  
      möte med Sillhöva kyrkas vänner. 

Söndagen före pingst - 24 maj
Tvings kyrka   11:00  Gudstjänst. Sillhövda barnkör medverkar.

Pingstdagen - 31 maj
Fridlevstad kyrka  11:00  Gudstjänst. Fridlevstads kyrkokör.

Annandag pingst - 1 juni
Fridlevstad kyrka  18:30  Musikgudstjänst. Sandgrenska manskören.

Gudstjänster och Mässor
Maj 2020

Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad

Församlingsaftnar
Församlingsafton i Sillhövda församlingshem tisdagen den 31 mars klockan 18:30
Mer information kommer ut på hemsidan och församlingens Facebooksida.

Församlingsafton i Sillhövda församlingshem tisdagen den 23 april klockan 18.30
Prismakören sjunger in våren.

Församlingsafton i Sockenstuga, Fridlevstad tisdagen den 28 april klockan 18.30
Vi träffas i Fridlevstad kyrka där Anita Håkansson med assistans av Joakim Persson levandegör
berättelser ur Fridlevstad historia. Efter guidningen samlas vi i sockenstugan för fi ka.

Församlingsafton i Tvings församlingshem tisdagen den 26 maj klockan 18:30
Ann-Louise Trulsson och hennes man Harry Rson Svensson, kommer och berätta om sin resa till Bali.

Gudstjänster och Mässor
Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad

Gudstjänster och Mässor
Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
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Barn- och ungdoms sidorna
Skolkyrka

Vi har träffat över hundra barn från 
församlingens förskolor/skolor då de kommit 
till kyrkorna på respektive ort för att få lära sig 
mer om julevangeliet.

De lite äldre barnen från åk 3 fi ck dramatisera 
julevangeliet och sedan fi ka i kyrkan medan de 
yngre barnen fi ck en krubbvisning och efter det 
pyssel och fi ka i församlingshemmet. 

Vi tycker alltid det är så fantastiskt roligt att 
få träffa alla barn och hoppas dom vill komma 
tillbaka i påsk!

Unga ledare

Våra Unga Ledare kämpar med att samla in 
pengar till en resa dom ska göra till våren, de 
har sålt Newbody och varit med på julbasaren i 
Holmsjö där de sålde julgodis de bakat själva.

Yngre tonårsgruppen

Detta är ett mysigt gäng som träffas varje 
måndag 14.30-16.00 i Sillhövdas 
församlingshem.

Vi har hunnit med en massa under denna 
terminen! Till exempel har ungdomarna fått 
smaktesta olika sorters godis, tittat på fi lm, lekt 
lekar, pysslat och mycket mycket mer.

Den 10 februari börjar vi igen!

Konfi rmander

Konfi rmanderna träffas cirka en gång i 
månaden och på de träffar vi haft hittills har vi 
hunnit prata om hur en gudstjänst är uppbyggd, 
om Tro, Hopp och Kärlek och mycket mer. 
Vi har även sjungit psalmer, lekt många lekar 
och haft djupa samtal.

Detta gäng konfi rmander konfi rmeras den 
3 maj klockan 13 i Tvings kyrka!

Vi som arbetar med det här tycker att det varit 
väldigt roligt att träffa alla!

Annette och Pernilla

Text: Pernilla Nilsson, Annette Danielsson
Bild: Annette Danielsson
Illustration: Madelene Glans
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Babyrytmik 0-1 år med förälder/målsman

Plats: Sillhövda församlingshem.
Dag: Vi börjar torsdagen den 5 mars sen 
8 veckor framåt (t.o.m 30/4 f.m valborg)
Tid: 10.00-11.00

Hör av Er till Lena Lilja 0709518090 eller mail: 
lena.lilja@svenskakyrkan.se om Ni känner att 
Ni vill vara med. Det är viktigt att Ni hör av 
Er om Ni vill vara med senast tisdagen den 3/3.

Max antal barn är 12 st tillsammans med 
föräldrar/målsman.

Rytmiklek 4-5 år

Plats: Fridlevstad Sockenstuga.
Dag: Onsdagar fr.o.m 4/3 sen 8 veckor framåt 
(t.o.m 22/4)
Tid: 16.00-16.45

Hör av Er till Lena Lilja 0709518090 eller mail: 
lena.lilja@svenskakyrkan.se om Ni känner att 
Ni vill vara med. Det är viktigt att Ni hör av Er 
om Ni vill vara med senast tisdagen den 3/3

Max antal barn 12 st utan vuxen. 

Barn i Fridlevstad hämtar jag gärna på 
Förskolan vid ca 15.30. Fyll bara i en lapp till 
förskoleläraren och anmäl Er till mej så jag vet 
vilka jag bör/ska hämta.

Musiklekis

Plats: Tvings församlingshem 
Dag: Torsdagar
Tid: 15.00

Vi hämtar och lämnar barnen från och till 
fritids om föräldrar önskar det. Fyll bara i en 
lapp till fritids och skicka ett sms 0709518090 
till Lena Lilja, så jag vet vilka jag ska hämta. 

Vi sjunger, leker och fi kar.
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Blänkare

Musik i sommarkväll “Mamma-Mia”

Med Johan Stengård och Fridlevstads kyrkokör.

Pianist: Ulf Esborn  
Dirigent: Lena Lilja
Plats: Fridlevstads kyrka
Dag: 25/6 
Tid: 19.00

Biljettförsäljning 200/pers. Mer information var 
de kan köpas kommer framöver, håll utkik på 
vår hemsida, Facebooksida och Instagram!

Prismakören

Träffas och övar torsdagar klockan 
18.30-20.00, med början i Tvings 
församlingshem den 6 februari. 
Varannan torsdag är vi i Sillhövda. 

Vill Du vara med och sjunga? 

Varmt välkommen! 

Fridlevstads kyrkokör

Träffas och övar torsdagar klockan 19.00 
i Sockenstugan, Fridlevstad.

Vill Du vara med och sjunga? 

Varmt välkommen! 

Fik Bara Vara

En mötesplats mellan människor 

Här kan Du komma in ta en fi ka och prata 
bort en stund. Ni kan även ta med stickning, 
broderi eller bok, t.ex. samtidigt som ni 
avnjuter en god kopp kaffe eller varför inte 
bilda en grupp tillsammans. 

Kom gärna med idéer!

Ni kan även pröva på att måla (ni som vill) 
Lena Gunnarsson visar Dig. Fikat är gratis. 

Öppet varannan tisdag ojämn vecka under 
våren. 

Drop-in från 13.00-16.00.

Väl mött!

Fridlevstads kyrkokör
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“Stå på modets sida”
Fredagen den 14 februari hade vi 
upptakt inför fastekampanjen 2020. 
Under 4 söndagar, med början den 23 
februari, går kollekten till kampanjen 
som i år har temat “Stå på modets sida”.

Söndagen den 23 februari är det gudstjänst 
kl 11:00 i Fridlevstads kyrka. Då det är 
fastlagssöndag bjuds det på semlefika i 
Fridlevstads kyrka efter gudstjänsten.

Söndagen den 8 mars kl:11.00 i Sillhövda 
kyrka leds gudstjänsten av Bo Lindgren som 
uppmärksammar Internationella Kvinnodagen 
under temat ”Den kämpande tron”.
Information lämnas då om 4 efterföljande 
bibelstudietillfällen med kvinnoperspektiv 
utifrån temat ”Gömda och glömda”-
om kvinnors roll i Sveriges kristnande, samt 
om 60-årsjubileumet för vigning av kvinnliga 
präster (se palmsöndag).

Samma dag kl. 16:00 i Tvings kyrka, firas 
Sofia-mässa med helig dans, under ledning av 
Louise Lindgren. Intresserade som vill 
förbereda och planera mässan, träna sångerna 
och danserna, träffas 14.30 i kyrkan. Frågor? 
Kontakta Louise och Bo Lindgren på 
tel: 0706-212 943 eller mejl:
bogslindgren@gmail.com.

Söndagen den 29 mars är det gudstjänst 
kl 11:00 i Sillhövda kyrka, efter gudstjänsten 
har vi brödförsäljning, du som gudstjänst 
besökare får gärna bidraga med bröd eller 
något annat bakverk till denna försäljning. 
I kyrkan finns ett bord, där du kan lägga ditt 
bröd eller annat bakverk för någon annan att 
köpa, givetvis får även du som bakat köpa 
någon annans börd eller bakverk.

Söndagen den 22 mars är det gudstjänst 
kl 11:00 i Tvings kyrka, eftersom det är 
våffeldagen (jungfru Maria bebådelsedag) bjuds 
det på kaffe och våffeltårta efter gudstjänsten.

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

FASTEAKTIONEN 2020

Söndagen den 5 april är det gudstjänst kl. 11:00 
i Fridlevstads kyrka. Palmsöndagen är finalen 
för fastekampanjen och det är 60 år sedan den 
första kvinnliga prästen vigdes i Sverige, dessa 
saker vill vi fira lite extra.
 
Kollekten under dessa söndagar går till 
fastekampanjen som i år har temat
”Stå på modets sida” och handlar om att vi alla 
har rätt att leva i trygghet och säkerhet, 
i frihet från våld. Kampen för fred, 
jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. 
Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter men verkligheten ser olika 
ut. 

Tillsammans skapar vi Hopp, Möjligheter och 
en Hållbar Framtid!

Bild: Svenskakyrkan.se, affisch för kampanjen.
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Bilder från vinterns evenemang
Julkampanjen

Vår församling var en av de som samlade in 
pengar till förmån för ACT Svenska kyrkans 
insamling “För varje flickas rätt till ett värdigt 
liv”.
 
I kollekten inkom 8748 kronor, totalt med sms, 
kollekt och andra insamlade medel, samlade 
församlingen in 17401 kronor! 
 
Tack så mycket för Er hjälp! 

Bilder: Ulrika Persson och Annette Danielsson
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Bibelstudier

Tvings församlingshem

Våren 2020

25 mars kl. 13:00-15:00
22 april kl. 13:00-15:00
20 maj Samma tid på båda orterna,  
  information kommer i 
  grupperna.

Saleboda kapell0

Våren 2020

18 mars kl. 14:00-16:00
15 april kl. 14:00-16:00
20 maj Se vänster.

Andakter

Vid frågor eller dylikt, kontakta Helene Corneliusson. 
Tel: 0768 722 626 eller mejl: helene.corneliusson@svenskakyrkan.se

20 maj Samma tid på båda orterna,  

Lindbacken

1:a onsdagen i månaden med 
undantag för januari

04 mars  13:00-14:30
01 april 13:00-14:30
06  maj 13:00-14:30
03 juni 13:00-14:30

Skogsgläntan

2:a onsdagen i månaden med 
undantag för januari

11  mars 13:00-14:30
08  april 13:00-14:30
13 maj 13:00-14:30
10 juni 13:00-14:30

Döpta, vigda och avlidna
i vår församlingDöpta

Wilma Bark
Aron Milsten

Melea Johannesson Agerklint
Alma Sverkersson
Jamie Johnsson
Rut Danielsson

Agnes Söderström
Theo Götesson

Vigda

Eleonor Blomqvist och Björn Hansson

Avlidna

Gunn Valdemarsson
Henry Fredriksson

Britt Pettersson
Gulli Karlsson
Rune Jonsson

Jan-Åke Gustafsson
Göran Andersson
Tomas Lindqvist
Erik Håkansson
Tauno Talvilahti
Ingela Nilsson

Mona Hjalmarsson
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Prästkandidat
Annette Danielsson      0709 557 040
Epost  annette.danielsson@svenskakyrkan.se

Kantor
Lena Lilja                                0709 518 090
Epost                  lena.lilja@svenskakyrkan.se

Rose-Marie Gullbing      0768 527 282
Epost rose-marie.gullbing@svenskakyrkan.se

Assistent i församlingsarbetet - 
Inom barn och ungdom
Pernilla Nilsson        0768 726 907  
Epost     pernilla.nilsson2@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent
Helene Corneliusson        0768 722 626
Epost helene.corneliusson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästarna
Fridlevstad                             0455-33 85 27
Thomas Johansson      Mobil: 0709 647 263
Epost thomas.johansson3@svenskakyrkan.se

Tving                                     0455-33 05 46
Leif Petersson              Mobil: 0708 954 452
Epost         leif.petersson@svenskakyrkan.se

Sillhövda                                   0455-91 400
Hans Hultén                Mobil: 0708 955 264 
Epost   hans.hulten@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan                        0455-731 000

Jourhavande Präst                                   112

Pastorsexpedition för 
Fridlevstads församling
Kyrkallén 2
373 36 Fridlevstad

Tel                                     0455-33 80 30
Fax                                     0455-33 80 31
Hemsida  www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
Epost  fridlevstad.forsamling@svenskakyrkan.se

Assistent
Ingela Sundahl               0455-33 80 30
Tel. tid: Tisdag och torsdag      10.00 – 12.00 
                                                12.30 – 15.00

Bokning för samtliga verksamhetslokaler
Ingela Sundahl                         0767 649 250
Epost       ingela.sundahl@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltning & Ekonomi
Marie Glans                           0455-33 81 10
Epost             marie.glans@svenskakyrkan.se
Tel. tid: Mån - Fre                    08.00 - 15.00

Redaktör/Informationsassistent
Madelene Glans         
Epost       madelene.glans@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkoherde (t.o.m 12 april)
Ulrika Persson      0723 541 881
Epost       ulrika.i.persson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde (fr.o.m 13 april)
Joakim Persson      0723 541 881 
Epost       joakim.persson@svenskakyrkan.se

Saknar Du transportmedel till gudstjänst 
eller församlingsarrangemang?

Taxin gäller för alla våra gudstjänster 
och för alla församlingsbor

Ring Lotta och Thomas på Holmsjö Taxi!
Tel: 0455-910 04 eller 0708 484 159

Församlingens swishnummer.

Fridlevstad kyrka          123 515 1147
Tvings kyrka                 123 612 2238
Sillhövda kyrka             123 583 1391
Saleboda kapell             123 625 0195  
Kyrkhonung & annat    123 675 2406


