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V älkommen!

SOPPLUNCH I 
FORSHEDA 
FÖRSAMLINGSHEM
Torsdag 6 oktober kl. 12.00.  
Torsdag 3 november kl. 12.00. 

Vårt team lagar god soppa med 
hembakat bröd, kaffe och kaka till 
en kostnad av 60 kr. Eventuellt 
överskott tillfaller ACT- Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

MISSIONSAUKTION I 
TORSKINGE FÖRSAMLINGSHEM 
Torskinge syförening bjuder in till Missionsauktion fredag 18 november. 
Start kl. 18.00 med andakt i kyrkan, sedan följer kaffeservering och försäljning 
i församlingshemmet. 

KÄRA FÖRSAMLINGSBOR!
Hoppas att ni har haft en fin sommar. Vår Herre har i alla fall varit ge-
nerös med värmen så det kan vi inte klaga på. När ni läser detta är alla 
anställda tillbaka från semestern, utvilade och redo för höstens äventyr 
och utmaningar. 

När det gäller den diakonala verksamheten så startar vi så smått. Ni 
kommer att känna igen upplägget för mötesplatserna som fortsätter på 
respektive ort så som innan. En liten nyhet är att alla som fyller 80 och 
90 år under 2022 kommer få en personlig inbjudan till ett gemensamt 
födelsedags-kalas den 5 oktober. Då tänker vi fira er ordentligt. Alla 80+ 
kommer att få en födelsedagshälsning på posten.

Jag ser fram emot att träffa er alla, både nya och gamla bekantskaper 
och hoppas på goda möten i både glädje och sorg.

Har ni några frågor om diakoni, behöver hjälp eller någon att prata med 
så är det bara att höra av sig till mig.

Allt gott!
Ulrika Myhrberg

KONFIRMATION

Den 14 maj var det konfirmation i Forsheda kyrka. I sin redovisning berättade 
konfirmanderna om resan till Berlin på ett stämningsfullt och fint sätt med 
drama och sång. 

Vi tackar för förtroendet och glädjen att ha fått lära känna dessa 
ungdomar och önskar dem Guds välsignelse inför framtiden. 

GRAVSMYCKNINGSKAFFE
Fredagen 4 november håller vi öppet i alla våra 
kyrkor mellan 14.00 och 17.00. 

Det finns möjlighet att dricka kaffe, sitta ner en stund 
i kyrkan, lyssna på stilla orgelmusik och tända ljus. 
I Torskinge serveras kaffet i församlingshemmet. 
Välkommen in för en stunds stillhet och gemenskap!

Detta händer
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Efter ett härligt år med våra konfirmander var det dags för den traditionella konfirman-
dresan till Berlin. Resan påbörjades i ottan en sval fredagsmorgon kl. 04.30. Vid försam-
lingshemmet mötte ungdomar, ledare, förälder och vår busschaufför Tomas Schultz 
upp och resan kunde påbörjas mot Berlin. Efter några timmar på bussen och färjan 
över till Tyskland inkvarterade vi oss på Jugendgästhaus i centrum av Berlin. 

Förväntningarna var stora och lördagen spenderades på en heldags sightseeing med 
vår guide Eva som bor i Berlin. Ungdomarna fick uppleva och se många av Berlins se-
värdheter och ta del av dess historia berättad av Eva. En historia som vi ledare tycker 
är viktig att förmedla vidare till våra ungdomar. Denna dag gav även tid för lite shop-
ping innan vi begav oss till vandrarhemmet för att äta kvällsmat och ha ”konfapass/
konfaundervisning”. 

Söndag morgon begav vi oss ut mot koncentrationslägret Sachsenhausen där Eva 
återigen bjöd oss på en fantastisk guidning. Denna dag gav många intryck. När man får 
se med egna ögon vad man har läst om förintelsen på media, internet med mera blir 
det påtagbart och helt plötsligt blir historien levande, när man ser det med egna ögon, 
går på marken och kan känna med sina händer.

Senare på kvällen tog Tomas med oss till Spår 17 som är ett minnesmärke för människor 
som deporterades till olika koncentrationsläger. När vi vandrade runt på perrongen 
med alla minnesplattor för varje tåg som avgått därifrån var det en stor tystnad. Även 
här blev det påtagbart vad historien handlar om.

På måndagskvällen efter fina och minnesvärda dagar i Berlin var ungdomarna återigen 
hemma, hemma med bilder av Berlin och dess historia.

Vi vill avsluta med att citera en konfirmand:
”När vi lämnade Sachsenhausen började det regna och det kändes som att droppar-
na som föll från himlen representerade en pytteliten bit av alla tårar som fällts på just 
den platsen. Jag tror inte att solen någonsin lyser över en sådan plats, och om den väl 
gör det, så är det för att värma de dödas själar som mist sitt liv där”.

Vi ledare vill säga varmt tack till var och en av er. Ni är unika, kloka, fina och 
värdefulla, glöm aldrig det! 

Vi ses!

Per-Erik, Tina och Sofia

Konfirmandresa till Berlin 29 april - 1 maj 2022

En resa 
    att minnas
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V i ses!

Husförhör

PYSSELKVÄLL FÖR KVINNOR 
I KÄRDA FÖRSAMLINGSHEM 
Onsdag 2 november kl. 18-21.
Vi pysslar, målar, dricker glögg, pratar och umgås. Vill du binda en krans, 
ta med dig ris eller vad du vill binda med. Stomme och dekoration finns. 
Vi kommer att äta något gott tillsammans och godisbrickan står laddad. 
Kostnad: 50 kr. Det går bra att swisha på plats. Bjud gärna med dig en 
syster, väninna, mamma eller svärmor och känn er varmt välkomna! 
 
Anmäl dig senast torsdagen den 26 oktober till 0370 – 813 70 
(dagtid). Meddela också eventuella matallergier.

Vi är glada över att vi kan fortsätta traditionen med husförhör i församlingens 
olika rotar. Årets ämne är ”Normer – hur förhåller vi oss till varandra?” och 
årets husförhörspsalm är Sv.ps 90. Samtliga husförhör börjar kl. 19.00.

Håll utkik i Finnveden Nu och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/forsheda. 
Där kommer det att finnas information om var och när det blir ett husförhör nära dig!

Varmt välkomna!

Psalm 90 

Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du. 
Ut i det fria skall du med Herren gå. 
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. 

MÖTESPLATSER 
UNDER HÖSTEN

ONSDAG 28 SEPTEMBER 
kl. 14.00 i Hånger Pingstkyrka 

TISDAG 11 OKTOBER 
kl. 15.00 i Kärda församlingshem

ONSDAG 12 OKTOBER 
kl. 14.00 i Hånger församlingshem 
ONSDAG 19 OKTOBER 
kl. 14.00 i Torskinge församlingshem 
ONSDAG 26 OKTOBER 
kl. 14.00 i Hånger Pingstkyrka

TISDAG 1 NOVEMBER 
kl. 14.00 i Forsheda församlingshem 

TISDAG 15 NOVEMBER 
kl. 15.00 i Kärda Allianskyrka

ONSDAG 16 NOVEMBER 
kl. 14.00 i Hånger församlingshem 

ONSDAG 23 NOVEMBER 
kl. 14.00 i Dannäs församlingshem 

ONSDAG 30 NOVEMBER 
kl. 14.00 i Hånger Pingstkyrka

Välkommen att dela vår gemenskap! 
Vid träffarna serveras alltid kaffe med goda 
tillbehör. Du väljer givetvis vilken mötesplats 
du vill oavsett var i församlingen du bor!

LOKALA RÅD
Vill du vara med och påverka?

Våra lokala råd i församlingen arbetar med frågor nära verksamheten i 

den lokala kyrkan. Kanske har du också tankar och idéer eller vill hjälpa 

till rent praktiskt. Vi kan inte bli för många! Hör gärna av dig till den 
som är sammankallande i just ditt råd.

Hånger: Annika Karlander
Kärda: Mats Ericsson
Forsheda: Marianne Andersson
Torskinge. Siv Karlsson
Dannäs: Torbjörn Olsson

Leva i världen omvänd till verklighet, 
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. 
Mörkret du möter aldrig i ensamhet. 
Blott i det öppna ligger din möjlighet. 
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Dannäs  |  Forsheda  |  Hånger  |  Kärda  |  Torskinge

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA GUDSTJÄNSTER

13 NOVEMBER
Söndagen efter Domssöndagen
10.00 Mässa i Forsheda kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Åkermo. 

18 NOVEMBER 
Fredag 
18.00 Andakt i Torskinge kyrka, Åkermo. 
Missionsauktion i församlingshemmet. 

20 NOVEMBER
Domssöndagen
10.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Åkermo. 
18.00 Regnbågsmässa i Dannäs kyrka, Åkermo. 

26 NOVEMBER 
Lördag 
18.00 Gudstjänst inför advent i Forsheda kyrka, 
Åkermo. Glöggservering.

27 NOVEMBER
1:a söndagen i advent
10.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Åkermo. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Åkermo. 
Glöggservering. 

Med reservation för ändringar 

25 SEPTEMBER
15:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Lina Mayim.
18.00 Mässa i Hånger kyrka, Lina Mayim.
OBS! Ändringar från  förra Kyrkobladet! 

2 OKTOBER
Helige Mikaels dag
10.00 Familjegudstjänst i Forsheda kyrka, barn- 
och ungdomsgrupperna medverkar, Åkermo.
18.00 Mässa i Dannäs kyrka, Åkermo.

9 OKTOBER
Tacksägelsedagen
11.00 Familjegudstjänst i Kärda kyrka, barn- och 
ungdomsgrupperna medverkar, Åkermo. Efter 
gudstjänsten serveras lunch i församlingshemmet. 
Anmälan till pastorsexpeditionen, 0370-813 70, 
senast tisdag 4/10. 
14.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Åkermo. 
Efter gudstjänsten serverar LRF kaffe och 
äppelkaka i församlingshemmet. 

16 OKTOBER
18:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Åkermo.
18.00 Mässa i Forsheda kyrka, Åkermo. 

23 OKTOBER
19:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Mässa i Torskinge kyrka, Åkermo.
18.00 Musikgudstjänst med Gislaved gospel i 
Kärda kyrka, Åkermo.

30 OKTOBER
20:e söndagen efter trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Åkermo.
18.00 Regnbågsmässa i Hånger kyrka, Åkermo. 

5 NOVEMBER 
Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning 
i Kärda kyrka, Åkermo.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning 
i Dannäs kyrka, Åkermo. 

6 NOVEMBER
Söndagen efter alla helgons dag/
Alla själars dag 
14.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i 
Torskinge kyrka, Åkermo.
16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i 
Forsheda kyrka, Åkermo.
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i 
Hånger kyrka, Åkermo.

Kyrkobesökare!
Med tanke på de höga elpriser som vi alla brottas med, pågår diskussioner 
om hur vi kan spara våra kostnader för uppvärmning av våra kyrkor. Det 
kommer sannolikt bli så att vissa gudstjänster förläggs till församlingshem-
men. Om detta blir verklighet, eventuellt redan under hösten 2022, kommer 
det att annonseras i Finnveden Nu och på vår hemsida. 

Kyrkorådet 

Vad är Regnbågsmässa?
Som en del i vårt fortsatta arbete med 
Regnbågsnyckeln kommer vi att börja 
fira Regnbågsmässa i vår församling. Det blir en mässa med fokus på att verkligen ALLA ska kunna känna sig välkomna, 
precis sådan man är och vill vara!
Välkommen på Regnbågsmässa i 
Hånger kyrka 30 oktober och Dannäs kyrka 20 november. 
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After school utanför Kärda kyrka. 

Dannäs kyrkokör och Harmonica.

BowlingKärda

Vi har många grupper för barn och ungdomar och föräldrar/barn, barn och ungdomar i 
vår församling. Hoppas att du hittar något som passar just dig! Läs mer på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/forsheda/barnochungdomsverksamhet och välkommen 
att höra av dig om du undrar över någonting.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA 
BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER 
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BIRGIT 
ANDERSSON

På Pingstdagen avtackades Birgit Andersson i 
Forsheda kyrka, efter drygt 40 års tjänst som kan-
tor i vår församling. Kören sjöng och Birgit upp-
vaktades med blommor och avskedsgåva. Efter 
gudstjänsten kunde vi njuta kaffe och tårta på 
kyrkbacken. Forshedabygdens församling säger 
ett stort tack till Birgit för lång och trogen 
tjänst och önskar henne allt gott framöver!

”Sorgen och glädjen, de vandra tillsamman, 
medgång och motgång här tätt följes åt….” 

Den 12 juni vigdes Ulrika Myhrberg till diakon av 
biskop Fredrik Modéus i Växjö domkyrka. Sam-
manlagt vigdes fyra präster och fyra diakoner 
till tjänst i Växjö stift. Vi önskar Ulrika Guds 
rika välsignelse i sin gärning och nya tjänst!

HÄLSNING FRÅN 
MATS BENGTSSON

Raderna ovan från psalm 269 har följt mig under min tid i Forshedabygdens församling.
Min fru och jag hade intentioner att pröva något nytt i livet. Så blev det inte eftersom 
livet tog en plötslig och annan vändning. Under mina första veckor i mars månad i för-
samlingen, fick min mor besked om en allvarlig sjukdom. Beskedet kom plötsligt och 
utan förvarning.  Det innebar att min tjänstgöringstid hos er fick ett hastigt slut.

PRÄST- OCH 
DIAKONVIGNING
 

Forshedabygdens församling har gett mig mycket arbetsglädje 
och inspiration för framtiden. Jag fick förmånen att möta många 
människor och det bär jag med mig och jag tänker ofta på det. Det 
målmedvetna värdegrundsarbetet i församling under kyrkoherdens 
ledning har också påverkat mig mycket. Tack för allt gott och för 
den värme och omtanke ni alla har visat mig! Nu väntar tjänstgöring 
i Lidköpings församling. 

Jag vill ge er Sv.ps 730 som en hälsning för framtiden:

Må din väg gå dig till mötes 
Och må vinden vara din vän 
Och må solen värma din kind
Och må regnet vattna själens jord 
Och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

Mats Bengtsson, präst

Avtackning
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Ur 
kyrkoböckerna

VI MINNS 
VÅRA AVLIDNAVI VÄLKOMNAR 

VÅRA DÖPTA

INES TUKARA

LUDWIG LANG

OSKAR JOHANSSON RAVN

AXEL STARBY

INGRID STARBY

DOUGLAS UNDEBECK

SONJA HILDING LEXANDER

INES SVENSSON

ASTON SVENSSON

TAGE STAAF BOLMSTAM

SELMA ÅSBERG

WILLE FEURST

LENNART GUSTAFSSON 

ANJA SLÄTTENGREN

LISA LOCKBY

CARIN BACKLUND

YNGVE HANSSON

BERNHARD GUSTAVSSON

PER TORDEBY

ÅKE ANDERSSON

LEIF WAHLDÉN 

LIISA KANGOSJÄRVI

MARGARETA LINDÉN

GUNVOR CARLSSON

ALEXANDER AXELSSON 
OCH ADA ERIKSSON

DAN ÅSTRAND 
OCH BERIT WIKSTEN

JONAS HILDING 
OCH ELLEN LEXANDER

JOHAN KISRO 
OCH MATILDA JOHANSSON

FREDRIK DANIELSSON 
OCH KARIN STRÖM

CARL HELGESSON 
OCH EVELINA LINNÉR

VI GRATULERAR 
VÅRA NYGIFTA


