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Välkommen Joakim!

Så vi planerade en stor och glad mottagningsgudstjänst den 
19 april 2020. Gudstjänst blev det den dagen men  
mottagningsmässan med samkväm är flyttad till hösten! 
Kanske, om det går, till den 20 september...

Vi ändrar, rättar, justerar och flyttar fram planerade aktiviteter 
som alla i Sverige och världen gör denna märkliga vår.  

Församlingen tar dock emot dig med stor glädje och förväntan 
och jag personligen vill tacka dig, arbetslag och kyrkoråd för 
förtroendet att ha fått vikariera som kyrkoherde under 
föräldraledigheten. 

Nu väntar 4 sommarmånader i församlingen för mig som 
komminister med sonen som chef. Det ska bli spännande! 

Den 30 augusti avslutar både jag och kantor Rose-Marie Gullbing 
vår tjänstgöring i församlingen vid söndagens två gudstjänster, 
klockan 11.00 mässa i Sillhövda (Rose-Marie) och klockan 18.00 
Countrygudstjänst i Fridlevstad (Ulrika).

Ulrika Persson, 
Komminister

Mitt i Corona-Pandemins ”kaos och stiltje” var tiden inne för 
dig att börja tjänstgöra som kyrkoherde för Fridlevstads 
församling. Du anställdes redan den 5 augusti 2019 under 
förutsättningen att du kunde fullfölja din föräldraledighet 
fram till den 13 april 2020.
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Till alla församlingsbor

Det är många som börjar känna riktigt stark oro. 
Coronavirusets peak ligger i skrivande stund framför 
oss som bor i den här delen av landet. När du läser 
detta vet vi mer om hur det gick. Men jag har märkt 
av oron bland er. Jag känner den själv också. Den 
smyger sig liksom på. Vi frågar oss: Är jag smittad? 
Eller ännu värre: har jag smittat någon eller är någon 
jag älskar sjuk i viruset? Kanske kommer många av 
oss själva få utstå att mista någon vi älskar. Vi vet 
helt enkelt inte, och det är kanske en del av det som 
gör det så jobbigt. Det är en osynlig och opersonlig 
kraft vi möter. Att vi känner oro kommer vi inte 
ifrån. Det är så vi människor reagerar när något hotar 
oss och det liv vi lever. 

Jag tänker att det är i tider som dessa som det är 
viktigt att vi är en församling och innebörden i det 
prövas. Vi hör ihop. Jesus säger att vi som församling 
är en enda kropp. Alla behövs och vi har ett 
ansvar för varandra, var och en av oss. Församlingens 
personal fi nns här för er som behöver någon att prata 
med. Behöver du eller någon du känner hjälp med att 
handla så hjälper vi till med det om ni hör av er. 
De kommande veckorna kommer vi som arbetar i 
Fridlevstad församling fundera på vad vi mer kan 
göra för er och hur vi alla kan hjälpa varandra. 

Har du själv förslag eller vill erbjuda dina händer 
till hjälp så hör av dig till mig. Utöver att i ord och 
handling visa varandra omtanke så uppmanar jag er 
alla att be för varandra. Jag själv ber för vår försam-
ling varje kväll i min aftonbön. Jag tror nämligen att 
bönen gör skillnad, att den ger oss kraft från Gud 
och fokus i oss själva på vad som behöver göras. Jag 
fi nner kraft och stöd i bibelorden ”När jag är rädd 
att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. 
När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst 
mig glad.” (Ps 94:18-19). 

Samtidigt som detta pågår så fortsätter också livet. 
Barn föds och ser dagens ljus. Människor blir kära i 
varandra. Ungarnas lek hörs upp till mitt kontor från 
Fridlevstads skola. Människor arbetar och hjälper 
varandra. Solen går upp och ned och nya dagar 
kommer. Nya dagar med nya tag, omtanke och 
kärlek. Som alltid så fortsätter sorg och oro gå hand i 
hand med glädje och hopp. Vi får bära varandra, 
nu och i kommande dagar. 

Ta väl hand om er och tveka inte att höra av er om ni 
behöver församlingens hjälp

 Joakim Persson, kyrkoherde

När jag skriver denna text till er har jag arbetat som 
kyrkoherde här i två veckor. Jag har känt mig väl 
mottagen även om mottagningsgudstjänsten blev 
inställd, och ser fram emot de uppgifter som ligger 
framför oss. Men liksom så mycket annat just nu 
i vår värld, så är fokus något annat. Hur jag blivit 
mottagen är inte det viktigaste, ens i mitt eget liv. 
Just nu bryr vi oss alla om helt andra saker. 

Jag fi nner kraft och stöd i bibelorden 
”När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig 
uppe, Herre. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din 

tröst mig glad.” (Ps 94:18-19). 
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Musik i Sommarkväll

Torsdagen den 25 juni

Klockan 19.00
På grund av Corona kommer detta 

bli en drive-in konsert utomhus. Håll 
utkik i tidningar och på hemsidan om 

exakt var det kommer vara!

Mamma Mia hits!
med saxofonisten Johan 

Stengård, pianisten Ulf Esborn 
& Fridlevstads kyrkokör med 

dirigent Lena Lilja

Torsdagen den 2 juli

Klockan 19.00
Tvings kyrka

Christer Magnusson & 
Elisabeth Mattisson

Torsdagen den 9 juli

Klockan 19.00
Sillhövda kyrka

Andy och Britt-Marie Dawy

Torsdagen den 16 juli

Klockan 19.00
Fridlevstads kyrka

Jesper, saxofon och Gabriel, sång 
med pianist 

Torsdagen den 23 juli

Klockan 19.00
Tvings kyrka

Familjen Altefur sång och 
musik med orgel, piano, fl öjt och 

stämmsång

Torsdagen den 30 juli

Klockan 19.00
Sillhövda kyrka

Noora Karhuluorma, 
Johan Wållberg och

piano Marie Lindgren

Torsdagen den 6 augusti

Klockan 19.00
Fridlevstads kyrka

Familjen Ulvhuvud 

Torsdagen den 13 augusti

Klockan 19.00
Tvings kyrka

Daniels Biels poporkester

Torsdagen den 20 augusti

Klockan 19.00
Sillhövda kyrka

Skärgårdssextetten Bleckblås

Ändringar i programmet kan ske på grund av rådande omständigheter
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Avtackning

Vi tackar Helene Corneliusson för hennes 
tid som diakoniassistent hos oss.  
 
Det har varit trevligt att ha dig här. 
Arbetslaget och församlingen kommer 
sakna dig och vi önskar dig stort lycka till 
på dina nya äventyr! 

Församlingsresa i Henry Johanssons anda
Församlingsresan i Henry Johanssons anda kommer i år att ske den 2 juli till Korrö.

Anmälan görs till Annette Danielsson 0709 557 040 sista anmälningsdatum 26 juni.

Mer information om vart vi ska kan du läsa på 
https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad och på vår facebook sidan 
https://www.facebook.com/fridlevstadsforsamling

Ändring gällande resan kan ske på grund av rådande omständigheter. Vi reserverar oss 
för att resan kan bli inställd.

Bild: pexels.com



Söndagen den 1 juni - Annandag pingst
Fridlevstad  18:30  Gudstjänst.

Söndagen den 7 juni - Heliga trefaldighets dag
Sillhövda   10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 14 juni - Första söndagen efter trefaldighet
Tving   10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 20 juni - Midsommardagen
Fridlevstad  15:00  Friluftsgudstjänst i parken vid 
     pastorsexpeditionen i Fridlevstad,  
     medtag egen fi kakorg.

Söndagen den 21 juni - Den helige Johannes döparens dag
Sillhövda  10:00  Mässa.

Söndagen den 28 juni - Tredje söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad  10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 5 juli - Fjärde söndagen efter trefaldighet
Tving   13:00  Sofi amässa.

Söndagen den 12 juli - Apostladagen
Fridlevstad  10:00  Mässa.
Tving   14:00  Avslutning vägkyrkan.

Söndagen den 19 juli - Sjätte söndagen efter trefaldighet
Sillhövda  10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 26 juli - Kristi förklarings dag
Tving   10:00  Mässa.
Sillhövda  13:00  Avslutning vägkyrkan.

Gudstjänster och Mässor
Juni - Juli 2020

Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
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Fridlevstad  15:00  Friluftsgudstjänst i parken vid 
     pastorsexpeditionen i Fridlevstad,  



Söndagen den 2 augusti - Åttonde söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad  10:00  Mässa.

Söndagen den 9 augusti - Nionde söndagen efter trefaldighet
Sillhövda  10:00  Gudstjänst.
Höryda kvarn 16:00  Gudstjänst, 
     medtag egen fi kakorg. 

Söndagen den 16 augusti - Tionde söndagen efter trefaldighet
Tving   10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 23 augusti - Elfte söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad  10:00  Dopdroppegudstjänst.
Saleboda  16:00  Gudstjänst.

Söndagen den 30 augusti - Tolfte söndagen efter trefaldighet
Sillhövda  10:00  Mässa samt avtackning av 
     Rose-Marie Gullbing.
Fridlevstad  18:00  Countrygudstjänst samt 
     avtackning av Ulrika Persson.

Söndagen den 6 september - Trettonde söndagen efter trefaldighet
Tving    13:00  Konfi rmationsmässa.

Söndagen den 13 september - Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Sillhövda   11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 20 september - Femtonde söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad   11:00  Mässa samt mottagning av 
     kyrkoherde Joakim Persson.

Söndagen den 27 september - Sextonde söndagen efter trefaldighet
Tving    11:00  Gudstjänst.

Gudstjänster och Mässor
Augusti 2020

Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
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Sillhövda  10:00  Gudstjänst.
Höryda kvarn 16:00  Gudstjänst, 
     medtag egen fi kakorg. 

Söndagen den 16 augusti - Tionde söndagen efter trefaldighet
Tving   10:00  Gudstjänst.

Söndagen den 23 augusti - Elfte söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad  10:00  Dopdroppegudstjänst.
Saleboda  16:00  Gudstjänst.

Söndagen den 30 augusti - Tolfte söndagen efter trefaldighet
Sillhövda  10:00  Mässa samt avtackning av 
     Rose-Marie Gullbing.
Fridlevstad  18:00  Countrygudstjänst samt 
     avtackning av Ulrika Persson.

Söndagen den 6 september - Trettonde söndagen efter trefaldighet
Tving    13:00  Konfi rmationsmässa.

Söndagen den 13 september - Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Sillhövda   11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 20 september - Femtonde söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad   11:00  Mässa samt mottagning av 
     kyrkoherde Joakim Persson.

Söndagen den 27 september - Sextonde söndagen efter trefaldighet
Tving    11:00  Gudstjänst.



Vi planerar för att våra vägkyrkor i Tving veckorna 27-28 
och Sillhövda veckorna 29-30 kommer att kunna hållas öppna. 

Men vi reserverar oss för att vägkyrko-aktiviteterna 
kan bli inställda! Vi följer utvecklingen av pandemin och de riktlinjer vi 
alla har att följa. Vi meddelar åtgärder via affi scher och sociala medier.

Programmet för vägkyrkan i Sillhövda kommer att läggas ut när det närmar sig, 
på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad och på vår facebook sida 

Fridlevstad församling.

Sillhövda och Tvings vägkyrkor
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Bilder: Madelene Glans



Program kl 14.00 med kort andakt om inget annat 
anges.

29 juni                
Musik ifrån bygden runt Tving med Jörgen Axelsson

30 juni                
Föredrag om Tvings kyrkohistoria av  
Boo Hjalmarsson

1 juli               
Musik med Durspelarna Gamla Vis och 
spelmansklubben.

2 juli                
Andakt. Karin Andersson och Lena Gunnarsson

3 juli              
Program kommer senare

4 juli               
Kyrkogårdsvandring med Karin Andersson och 
Lena Gunnarsson

5 juli  - OBS! Klockan 13.00
Gudtjänst med kvinnoperspektiv. Bo Lindgren

6 juli                 
Föredrag om Min väg till konsten av konstnär 
Lena Gunnarsson

7 juli                 
Program kommer senare

8 juli               
Föredrag om Bin - Guds minsta och visning 
av bikuporna av biodlarna Karen Friberg och 
Arvid Janson

9 juli                 
Föredrag om barns uppväxtvillkor av 
diakoniassistent Heléne Corneliusson.

10 juli               
Föredrag om Krösnabanan av Kent Lewén

11 juli             
Föredrag om Bibliska växter och läkerväxer av 
Karin Andersson

12 juli              
Avslutning av vägkyrkan. Allsång med psalmer och 
visor med Annette Danielsson och Lena Lilja

Tvings vägkyrka den 29 juni - 12 juli
Ändringar i programmet kan ske på grund av rådande omständigheter

Vägkyrkan i Tving kommer att vara öppen 29 juni - 12 juli kl 1300-1800. 
I andaktsrummetfinns utställning och försäljning av hantverk och konst samt möjlighet 

att ta en fika.Inne i kyrkan kommer en utställning om Tvings kyrkas historia att finnas och 
försäljningav honung som våra flitiga bin på kyrkogården har producerat.

Varje vardag klockan 14.00 hålls en andakt med bl a musik och 
föredrag från bygderna kring Tving.

Karin och Lena
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Bild: Madelene Glans
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Intervju med praktikant 
Jeanette Glans

Hur var det att praktisera hos Thomas och Björn i 
Fridlevstad? 

Jag var jättenervös men det tror jag att Thomas och 
Björn också var, tror inte de har haft så många 
praktikanter på det här sättet. Det är ju lite 
annorlunda i jämförelse med sommarjobbare. 
Thomas och Björn var lätta att arbeta med, det var 
som att de var som jag! Våra personligheter passade 
bra ihop och jag vill ju lära mig allt, så de var måna 
om att jag verkligen skulle få testa på allt också. 
De fick en checklista från mina lärare som de följde 
väldigt noga, haha. Det var egentligen mest en lista 
med exempel men de gick all in.  

Vad fick du göra för någonting? 

 Jag fick testa på allt möjligt, det var väldigt 
varierande. Bland annat fick jag testa den stora 
åkgräsklipparen, klippa häckar med den eldrivna 
häcksaxen och klippa rosor. Just det, hjälpte till att 
anlägga en grav också, vilket var en speciell 
upplevelse. Det är sådant man inte ser hur det görs 
eller tänker på egentligen, hjälpte till att fylla igen den 
också. Det är mer jobb med än grav än man kan tro, 
det är väldigt många moment, blev verkligen 
imponerad över hur de gjorde. Särskilt eftersom 
vaktmästaren är med på själva begravningen och då 
är finklädd, och då menar jag verkligen fin, och 
sedan snabbt springer och byter om. Går så snabbt 
så en annan knappt hinner med. Dessutom hade 
maskinen med stora skopan gått sönder så vi fick 
arbeta på det gamla hederliga sättet för hand. 
Sen är det ju mycket andra arbeten på en kyrkogård 
så som att rensa ogräs, städa grusgångar och se till 

att det är fint runt gravarna. Ett annat projekt jag 
fick vara med om var den nya askgravplatsen, där vi 
mätte upp och kanthögg allt vilket var kul och 
intressant! Det var riktigt teamwork då Björn grävde 
ur och Thomas körde iväg. De sparade in en del 
pengar också då de luckrade upp jorden till terassen 
(där jorden ändrar färg) och behöll matjorden. Jag 
fick vara med under hela processen vilket är toppen 
att ha under bältet, har ju läst en del om det men 
inte praktiserat det. Mycket bättre när man är med 
på plats, där får en vara kreativ. De satte också dit 
kanter i rost, de är moderna men riktigt tunga och de 
slås ner vid rabatter. 

Var ju uppe vid prästgården också och kanthögg. 
Klippte en buske i en mjuk triangelform också, vilket 
var en utmaning!
Finns det några andra roliga minnen från din tid här? 

Under våren har vi haft en praktikant här i 
församlingen. Jeanette Glans har gjort praktik
hos våra vaktmästare, Thomas och Björn, på 
kyrkogården i Fridlevstad. 

Före och efterbild 
på rabatt vid prästgården

Björn lagar svetsen
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Döpta, vigda och avlidna
i vår församling

Döpta

Matheo Gustafsson
Hedda Okmark

Wilhelm Karlsson
Nova Trulsson Eklund

Vigda

Sara Gustafsson och Jonas Pettersson.

Avlidna

Ingeborg Svensson
Börje Svensson
Anita Karlsson

Ingegerd Björkander

Bilden med praktikantskylten är lite rolig, den gjorde 
vi som ett skämt mot min lärare då han också 
utbildat Thomas och Björn i att köra röj- och 
bandsåg. De försökte lära mig backa med släp också, 
jag är ett hopplöst fall när det kommer till det men de 
lyckades nästan, inga skarpa svängar men övning ger 
färdighet! Eleverna på skolan måste tyckt det såg kul 
ut. 
Det var några som kom fram lite oroligt till mig och 
frågade om jag skulle ersätta Thomas också, vilket 
jag talade om att jag inte skulle. Församlingsborna 
uppskattar och tycker verkligen om sina vaktmästare! 

Jag är verkligen imponerad av både Thomas och 
Björn, de sköter allt från ljud till att gräva gravar. 

De har till och med alla träd, med deras namn på 
latin, på en lista. De bryr sig om allting. Var väldigt 
sorgligt att behöva gå därifrån, särskilt nu när all 
plantering ska göras, eller har gjorts när det här 
numret kommer ut.

Skulle du komma tillbaka om du fi ck chansen?

Absolut, jag har haft så roligt och det har varit så 
lärorikt så jag hade gärna kommit tillbaka! 

Bilder: Jeanette Glans
Text: Madelene Glans



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

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

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

Komminister
Ulrika Persson      0768 722 626
Epost       ulrika.i.persson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
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


