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Brev från kyrkoherden

Men vad är vi egentligen rädda för? 
Jag hittade en undersökning från 2015, 
beställd av Fonus, där folk hade tillfrågats vad de 
var mest rädda för att ångra när de
låg inför döden. Jag tror att svaren hade blivit 
ungefär likadana även om undersökningen har 
fem år på nacken. Saker som vi svenskar var mest 
rädda för var dessa:
45 % – Att jag inte vågade göra det jag 
drömde om
30 % – Att jag inte reste mer
30 % – Att jag var för lite med mina barn
28 % – Att jag tog livet för allvarligt
22 % – Att jag jobbade för mycket
21 % – Att jag inte skrattade mer
18 % – Att jag slarvade bort mina vänner

Det är intressant. För visst kan vi känna igen oss 
mycket i det. Den där rädslan för att vi skulle ha 
misslyckats med precis de där 
punkterna eller några av dem. Och ändå är det 
ofrånkomligt att vi kommer att misslyckas flera 
gånger. De flesta av oss jobbar ibland för mycket, 
vågar inte byta spår i livet trots att vi drömmer om 
det, saknar ibland att tillbringa mer tid med sina 
nära och kära, drömmer om resor vi aldrig gör och 
så vidare och så vidare. Jag tror att det är en del 
av att vara människa, eftersom vi är varelser som 
är medvetna och har förmågan att reflektera över 
val vi gör och inte gör. Och ibland kanske det inte 
bara handlar om våra egna val utan om förvänt-
ningar och ansvar som inte går att fullt ut få ihop 
med våra drömmar och känslor.

Det finns olika spår när vi känner rädsla och oro. 
Ofta rör tankarna det personliga planet, det som 
gäller specifika saker i vårt eget liv. Men just där 
finns Gud. Nära våra hjärtan. Nära det som är just 
ditt liv. Gud som viskar när saker skrämmer dig: 

Var inte rädd. Jag är med dig. Jag vill lysa för dig 
och rädda dig från det som skrämmer dig. Lita på 
mig. 

Då ser du ljuset och kan vandra i ljuset. 
Många av oss kan berätta om hur Gud har varit 
en styrka i våra liv när vi har varit rädda. Gud 
visar sig hela tiden när man vänder sig till honom. 
När det känns svårt att tro brukar jag tänka på de 
människor som bibeln berättar om som faktiskt 
fick träffa Jesus som person. De hade sett Jesus 
och allt han gjort. De hade fått uppleva kraften i 
att följa och tro på honom. Och ändå så vågade de 
inte alltid tro. När han upplevdes som frånvarande 
så vågade inte ens de tro. Det kanske också är en 
del av livet och tron? Det visar att det kan vara 
svårt att lita på Guds kraft, till och med när man 
upplevt den flera gånger. 

Så vad är räddning/frälsning? Vad är det att 
räddas? Jag läser Jesus evangelium som att det inte 
främst handlar om att bli räddad från någonting 
utan TILL någonting. Allt som skrämmer oss 
kommer alltid att finnas. Att få Guds räddning 
handlar om tilliten till Gud. Att hans löfte om när-
varo är sanna. Att tron på Gud bär oss igenom det 
svåra och hjälper oss att se ljuset även i mörkret. 
Att ljuset är starkare än mörkret. 

För att känna att vi når dit behöver vi öva oss i 
tilliten till Gud. Frågan är hur det går till? 
Jag skickar därför som avslutning med er 
orden från 2 Petrusbrevet 1:5-8:
”Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, 
kunskap, självbehärskning, uthållighet, broderlig 
omtanke och kärlek. Ty om allt detta finns hos er 
och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus 
Kristus inte overksam utan bär frukt.”

Kyrkoherde Joakim Persson

Vi lever i en tid när många är rädda. 
Rädda för att samhället förändras 
snabbt, rädda för hur pandemin 
påverkar världen och rädda inför en 
osäker framtid. Samtidigt upprepas 
gång på gång i bibeln budskapet från 
Gud: Var inte rädda. Och vidare 
budskapet att vi ska räddas.



Ungdomssidan
Yngre Tonårsgruppen 

Yngre Tonårsgruppen kör igång igen vecka 38! 
Detta är en grupp för dig som är mellan 13-16 
år.

Vi träffas i Sillhövda församlingshem 
måndagar mellan 14.30-16.00. 
Där lagar vi mat som vi äter tillsammans 
och när vi ätit finns det möjlighet att spela 
spel, pyssla, baka eller bara sitta i soffan och 
snacka.

Den 6 september konfirmerades 
17 konfirmander i Tvings kyrka. Det blev 
under lite andra omständigheter som den här 
gruppen fick avsluta sitt konfirmandår.

Vi hälsar de nya konfirmanderna välkomna 
den 13 september klockan 11.00 i Sillhövda 
kyrka. 

Unga ledare

En Ung Ledare kan man bli om man har 
konfirmerats och vill fortsätta vara en del av 
kyrkan och samtidigt få en bra utbildning i 
ledarkunskap, lekmetodik och mycket mer. 
Du blir en del av ett härligt gäng som träffas 
cirka 1-2 gånger i månaden. 

Nedan är bilder från de unga ledarnas  
biljardgolf på dragsö tidigare i somras.

Text och bilder: Pernilla Nilsson

Tonårsgruppen

Detta är en grupp för de äldre tonåringarna 
som är mellan 16-20.

Vi träffas oftast i stan där vi har någon 
aktivitet som bowling, bio eller bara sitter och 
pratar och tar en fika. Vi träffas cirka en gång 
i månaden.

Skolverksamheten

Vi hoppas kunna ha våra Alla helgon och 
julvandringar för våra grundskolor i 
höst/vinter. 

4



5

Fik Bara Vara
En mötesplats mellan människor. 

Träffar 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 och 30/11

Du kan även ta med dig t.ex. stickning, broderi eller en bok att läsa 
samtidigt som Du avnjuter en god kopp kaffe, eller varför inte bilda en 

grupp? Ni kan även prova på att måla en tavla, Lena visar er.

Är du nyfiken och vill veta vad detta är så kom och ta en fika,  
det är gratis. Drop-in mellan 13.00 - 16.00.

Varmt Välkomna!

Glöm inte bort att vi har gratis kyrktaxi! 
Ring 0455-910 04 eller 0708 484 159 

om Du saknar transportmedel till arrangemanget. 

Bild: Pixabay.com
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Minnen från sommaren som varit
En resa i Henry Johanssons anda.

I år gick resan till Korrö, där avnjöt vi en  
fantastisk lunch. Efter lunchen kom  
Herr Uebel (Sebastian Karlsson) för att ta oss 
med tillbaka i tiden då Korrö var ett centrum 
för handel.

Det blev många härliga skratt under denna  
mycket trevliga guidning. Efter guidningen  

avnjöts en kopp kaffe tillsammans med  
kanelbullar och bondkakor. Sen bar det av tillbaka 
till Tving, Fridlevstad och Holmsjö.

Ett stort tack till Thomas (Holmsjö taxi) som 
tryggt och säkert körde oss dit och hem. Och ett 
stort tack till Korrö för den goda maten och fikan.

Text och bilder: Annette Danielsson
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Minnen från sommaren som varit
Midsommar i Fridlevstad, Altefur i Tving på Musik i Sommarkväll, gudstjänst med tårta i Sillhövda 
och Lena från trion Jesper, Gabriel och Lena, spelade på Musik i Sommarkväll i Fridlevstad.  
 
Tack alla församlingsbor, besökare, musiker och frivilliga för en trevlig sommar!

Bilder: Joakim Persson och Ulrika Persson



I år hade vi vägkyrka på ”riktigt” 
med fem timmars öppethållande och 
andakt varje dag samt kaffe/te med 
dopp och försäljning av hantverk och 
konst.

Jörgen Axelsson inledde vägkyrkan genom att 
spela kompositioner av spelmän från bygden
kring Tving. Han delgav oss även berättelser 
om dessa. Vi blev alla tagna av den vackra 
brudmarschen från Tving komponerad av 
spelmansfamiljen Wallin. Hoppas att den 
kommer att användas vid något bröllop i 
kyrkan.

Ett uppskattat föredrag om Tvings kyrkas 
historia hölls av Boo Hjalmarsson. Inte allt 
går att läsa sig till utan det är värdefullt med 
berättelser som har kommit från generationer 
tillbaka. 

Det blev drag i kyrkan när vis-och durspelarna 
gästade oss. Takten stampades med fötterna 
och klappades i händerna. Att det 
skulle komma 16 personer på kyrkogårds-
vandringen i blåst och regnet hängande i luften 
blev vi både glada och förvånade över. Precis 
efter att vi hade startat började ösregnet. 
Under vandringen hade vi många givande 
samtal och ett tack till Åke Jeansson som 
fyllde i våra kunskapsluckor. Många har 
kanske gått förbi ett rött träkors med namnet 
Isabella. Här är Isabella Johansson begravd. 
En duktig spelman som även komponerade. 
Ett stort tack till Anita Karlsson som hjälpte 
oss med uppgifter om Isabella. Avslutningen 
inne i kyrkan blev lite andaktsfull när vi hörde 
Isabella spela från ett kassettband.

Lena Gunnarsson berättade om sin något 
krokiga väg till att bli konstnär. Ett av 
föredragen handlade om bin. Karen Friberg 
som tillsammans med Arvid Janson har 
bikuporna på våra kyrkogårdar pratade 
varmt och engagerat om bina. Vi fick en 
liten inblick i en bikupa och avslutningen 
var provsmakning av honung med smak från 
olika örter.

Näst sista dagen pratade Karin Andersson om 
läkeväxters användning förr och nu.

Vägkyrkan avslutades med allsång av visor 
och psalmer under ledning av Lena Lilja och 
Annette Danielsson.

Tack till vår kyrkvaktmästare Leif som 
betrodde oss med att både ringa i 
kyrkklockorna och sköta ljudet, det kändes 
tryggt att du ofta kom och tittade till oss inför 
andakten. Du tog dig även tid till att hjälpa 
Karin och Lena när de irrade runt på 
kyrkogården och letade gamla gravstenar.
Tack alla besökare av vår vägkyrka och för 
bidragen till Demensföreningen i Karlskrona
det uppgick till 913 kr.

Text: Karin, Lena och Emma 
Bilder: Ulrika Persson

Vägkyrkan i Tving
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Trots rådande pandemi kunde 
vägkyrkan i Sillhövda genomföras för 
15:e året i följd. 

Under vecka 29 och 30 var kyrkan öppen 
för besök och andakt. I raden av medverkande 
fanns flera ungdomar från trakten som bjöd på 
sång och musik i andaktsstunden. 

Varje dag serverades kaffe på kyrkbacken där 
den sociala distansen gick att upprätthålla tack 
vare Holmsjö hembygdsförenings generösa 
hjälp med bord och stolar. 

Resultatet av insamlingen till 
Alzheimersfonden blev 1887 kr. 

Tack vare Ulrika Persson 
har vi trevliga bilder från andaktsstunderna. 
Fler inslag finns på 
www.facebook.com/fridlevstadsforsamling.

Text: Birgit Hansson
Bilder: Ulrika Persson

Vägkyrkan i Sillhövda
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Söndagen den 4 oktober - Den helige Mikaels dag
Fridlevstad  11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 11 oktober - Tacksägelsedagen
Sillhövda   14:00  Gudstjänst.

Söndagen den 18 oktober - 19:e söndagen efter trefaldighet
Tving   11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 25 oktober - 20:e söndagen efter trefaldighet
Fridlevstad  11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 31 oktober - Alla helgons dag
Fridlevstad  16:00  Minnesgudstjänst. 
Sillhövda  16:00  Minnesgudstjänst.
Tving   18:00  Minnesgudstjänst.

Söndagen den 1 november - Söndagen efter Alla helgons dag
Sillhövda  11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 8 november - 22:e söndagen efter trefaldighet
Tving   11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 15 november - Söndagen före domsöndagen
Fridlevstad  11:00  Mässa.

Söndagen den 22 november - Domsöndagen
Sillhövda  11:00  Gudstjänst.

Söndagen den 29 november - 1:a advent
Sillhövda  11:00  Gudstjänst.
Fridlevstad  16:00  Gudstjänst.

Gudstjänster och Mässor 
Oktober - November 2020 

Med reservation för ändringar, alla gudstjänster läggs in på https://www.svenskakyrkan.se/fridlevstad
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Döpta, vigda och avlidna
i vår församling

Döpta

Vide Jensen
Karin Andersson 

Per Wester
Lilly Midlöv

Vigda

Elina Lindström och Morgan Kvarzell
Cathline Trulsson och Jim Eklund

Mikaela Jonasson och Jacob Wester
Jenny Fredriksson och Jerry Johansson

Emy Skansfors och Patrik Nyström

Avlidna

Lelle Berglund
Stig Holmberg
Iréne Svensson
Jörgen Nilsson

Lillemor Milsten
Annie Nilsson
Siv Dunberg

Birger Sjöberg
Sture Svensson
Pirkko Ziethén
Asta Israelsson

Ulla Olsson
Gunnar Karlsson
Birgitta Högberg 
Börje Pettersson
Ingrid Wallberg

Britt-Marie Hallén
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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

Kantor/Församlingspedagog diakoni 
Gunnel Henrysson      0768 722 626
Epost    gunnel.henrysson@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

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


