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Detta händerDetta händer

VälkommenVälkommen

EN HÄLSNING FRÅN DIAKONIN

VÄLKOMMEN 
EMELIE NÄSLUND!

I april börjar Emelie Näslund att jobba 
som församlingspedagog hos oss. Emelie 
är 27 år och bor i Målskog. Hon är utbil-
dad förskollärare och har tidigare jobbat 
på förskola i Anderstorp. 

Varmt välkommen Emelie och vi 
hoppas att du kommer att trivas hos 
oss!

IM:S SOPPLUNCH
Hånger församlingshem
 
IM=Individuell människohjälp ansvarar.

Torsdag 17 mars kl. 12.00
Torsdag 21 april kl. 12.00

Hej, så var det nytt år och vi har firat in Advent 
och vi har firat jul, i kyrkorna! När ni läser detta 
är det förhoppningsvis vår i luften och fåglar-
na kvittrar. Det är lång pressläggning på vårt 
kyrkoblad, så när jag skriver detta är jul och 
nyår fortfarande i minnet.  

Julen kom, med snö och kyla och ni vet, kära 
församlingsbor, att det gillar jag egentligen 
inte. Men är det någon gång det skall vara 
snöigt och kallt, så är det vid jul. Och på julaf-
tons eftermiddag då jag begav mig till Dannäs 
för krubbgudstjänsten så var vägen snöig och 
det var kallt. När jag steg in i kyrkan höll Ma-
ria som bäst på att tända alla ljusen och det 
var verkligen bara så väldigt vackert och jag 
blev glad ända in i hjärtat av att få vara en del 
av detta vackra…jag hoppas ni förstår hur jag 
menar…När sedan dagen led mot sitt slut var 
det dags att återigen ge sig ut i vinternattens 

köld. Denna gång till Hånger och två av sö-
nerna följde med. Även här var det ofantligt 
vackert med alla ljus. Och tillsammans med 
våra vänner i Missionskyrkan firade vi ekume-
nisk julnattsgudstjänst. 

Sedan var jag ledig till efter Trettonhelgen 
och grejade med mina djur, läste böcker och 
fixade med lite av varje.  Lagom till jag kom 
tillbaka till jobbet så kom Folkhälsomyndighe-
ten med nya restriktioner, suck. Så nu är det 
hemarbete i de fall det är möjligt och inga fi-
katräffar på Forsgården och inga andakter på 
Soläng. Vi hoppas alla att det skall lugna ner 
sig, så att de som arbetar inom vården får det 
lugnare, och så att kultur och sportarrange-
mang kan få ta emot publik som vanligt. Själv 
skulle jag åkt med Bredaryds och Kulltorps 
kyrkokörer till Malmö och gått på Sound of 
Music i slutet av januari. Jag misstänker att 
det inte blir av, snyft. Och i slutet av februari 
skulle jag besökt Göteborg Horse Show, ännu 
mer snyft. Nåja, att gnälla leder igen vart. 

Jag fick ett fantastiskt trevligt brev från en 
församlingsbo. Det var så väldigt positivt och 
uppmuntrande så att jag blev riktigt rörd. Och 
så tänkte jag ”att om alla vore så uppmuntran-
de och positiva så skulle tillvaron och världen 
vara en mycket bättre plats”. Så försök att all-
tid vara snäll och vänlig, för så som du är mot 
andra, så blir du också bemött. (Enklare sagt 
än gjort, men jag skall i alla fall verkligen för-
söka vara en bättre människa i år). 

Framåt slutet av maj brukar vi göra en försam-
lingsresa och jag hoppas innerligt att vi skall 
kunna genomföra den lagom till naturen står 
i blom. Jag funderar på Växjö och Utvandrar-
museet och Domkyrkan, vad tror ni om det?

Allt gott och Guds Välsignelse

Eva

SOPPLUNCHER 
OCH VÅRBUFFÉ 
Forsheda församlingshem 

Torsdag 3 mars kl. 12.00
Torsdag 7 april kl. 12.00 

Torsdag 5 maj kl. 12.00 serveras vår-
buffé med kallskuret, pajer, sallad och 
annat gott. Kostnad 100 kronor. 
Anmälan till pastorsexpeditionen 
0370-813 70 senast torsdag 28 april. 
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Skulle vi våga? Kommer det några? En del 
var optimistiska, andra mer pessimistiska. 
Den 19 november slog vi till. Ett 40 – tal 
personer kom. Vi började med andakt i kyr-
kan. Det goda kaffet med hembakat dopp 
avnjöts under trevlig samvaro. Auktionist 
var Lars Kårhammer, tack Lars! Han lockade 
fram fina bud och trevligt gemyt. Hembakat 

– inte minst struvor – hemstöpta ljus mm 
fick nöjda köpare. Resultatet blev drygt 14 
000 kronor som fördelades på ACT, Smile 
och Läkare utan gränser. 

Torskinge syförening genom 
Barbro Nilsson

Ett 60- tal personer, varav många barn, kom till 
Torskinge kyrka för att fira Första Advent. 
Vanja hade samlat ihop några sångvilliga per-
soner som förgyllde gudstjänsten med våra 
älskade adventssånger. Eva predikade och 

ledde gudstjänsten. Efteråt serverade syfören-
ingen Adventskaffe i församlingshemmet och 
samlade in 1 900 kronor till Barncancerfonden. 

Barbro Nilsson

Innan jul avtackade vi Gunilla Enggren som 
arbetat som församlingspedagog under drygt 
ett års tid. Gunilla har spridit mycket glädje, in-
spirerat och värmt många hjärtan i församling-
en, både gamla och unga. 

Ett stort tack för din tid hos oss. 
Vi önskar dig Guds välsignelse och 
allt gott för framtiden. 

GUNILLA!  
I mars kommer Mats att börja som 
komminister i församlingen. Han kommer 
närmast från en tjänst i Skara stift och har 
bland annat arbetat mycket inom 
telefonsjälavården. 

Vi välkomnar Mats till de småländska 
skogarna och hoppas att han ska trivas 
hos oss!

I TORSKINGEMissionsauktion

Tack

FÖRSTA ADVENT 
I TORSKINGE KYRKA

VÄLKOMMEN 
MATS BENGTSSON!
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Innan jag blev anställd fick jag provspela på 
Dannäs gamla kyrkorgel för Torsten Börjeteg 
och Rune Kroon och jag tror att kyrkvärden 
John Svensson och prästen Inge Henrysson 
också var med. På min 22-årsdag spelade jag 
på min första gudstjänst i Dannäs kyrka. Jag 
fick en stor, fin blombukett som välkomstgå-
va vilket var passande eftersom det var min 
födelsedag också.

När jag började arbeta var Inge Henrysson 
präst i Dannäs och Rune Bornsjö var kyrkoher-
de i Forsheda Pastorat. Under min tid har 7 
kyrkoherdar och ca 25 präster tjänstgjort.
Den första tiden ficka jag spela på den gamla 
kyrkorgeln. Medan den nya orgeln byggdes 
fick jag spela på en tramporgel framme i ko-
ret!!! Under 1978 var den nya orgeln färdig. 
Då var dåvarande domkyrkoorganisten Thure 
Olsson där och invigningsspelade. Orgelbyg-
garen Johannes Kûnkel var med, liksom pros-
ten Lennart Fröler och kyrkoassistent Torsten 
Börjeteg.

Det fanns en ungdomskör med 10 sångare, 
bland annat konfirmander, som jag fick ta mig 
an, vilket var roligt. Inför advent och jul 1978 
startade vi Dannäs kyrkokör på initiativ av 
dåvarande kyrkoadjunkten Runo Bengtsson 
och mig. Efter att det inte hade funnits någon 
regelrätt kyrkokör i Dannäs var vi en kör med 
25 (!) sångare. Ungefär hälften var med i Mis-
sionsförsamlingen. En del av medlemmarna 
i ungdomskören började i kyrkokören också. 
Jag tycker det är fantastiskt att det har gått 
att driva en kör på runt 15 personer på en liten 
ort som Dannäs så länge. Senare övade jag en 
sånggrupp med yngre tjejer och vi sjöng ofta 
tre-stämmigt.

Det har varit och är väldigt positivt att sjunga 
med kyrkokören. Ni ställer troget upp, är en-
gagerade och det är mycket inspirerande att 
leda en sådan kör som er. Jag har många fina 
minnen under tiden med er. Särskilt roligt har 
det varit när vi har sjungit på ”Hela kyrkan 
sjunger” vid jul och på våren då det har varit 
mycket folk i kyrkan. Ett mått på ert engage-
mang är att ni har stigit upp tidigt och sjung-
it på 25 julottor under min ledning! Själv har 
jag spelat på 33 julottor! Vi har bland annat 
sjungit på tältmöte i Gavlö, musikcaféer, vid 
valborgsmässofirande i Dannäs hembygds-
park och vid Gavlö strand, i Kyrkans Hus Hil-
lerstorp, Kävsjö kyrka, Dannäs Missionshus, 
Hillerstorps Hamnkyrka och gemensamt med 
de andra körerna i pastoratet i flera av våra 
kyrkor. Vi har också sjungit med kontraktskö-
ren-ca 17 kyrkokörer. Särskilt positivt har det 
varit att sjunga vid vackra Gavlö Strand vid 
Valborg. Vi har sjungit där i alla väder; i ösregn 
stående under en tältpressening, när snön 
har dalat ner men ganska många gånger när 
Bolmen varit spegelblank och vi har sett den 
underbart vackra solnedgången över sjön!

Vi i kören har varit på många mycket trevliga 
utflykter och då lyssnat på många fina kon-
serter. Några exempel är musikalerna ”Kristi-
na från Duvemåla” i Malmö, ”Les Miserables” 
på Spira i Jönköping och ”Sound of Music” 
på Göteborgsoperan. - Tack så mycket Dan-
näs församling. Och ett stort och varmt tack 
till kören för alla åren med er och för alla fina 
stunder vi har haft tillsammans.

Att ordna musikgudstjänster/konserter är en 
arbetsuppgift som jag har tyckt mycket om, 
liksom att ordna med solister och instrumenta-
lister som har medverkat i gudstjänsterna. Att 
spela och sjunga på äldreboendena i Forsheda 
har känts meningsfullt och roligt. 

Medan jag har arbetat deltid som kantor har 
jag haft andra arbeten också: kontorist på fö-
retag, musiklärare och läkarsekreterare.

Fram till 1990 arbetade jag i Dannäs församling. 
Efter det ändrades våra kantorstjänster så vi 
fick åka runt i våra fem församlingar. Och se-
dan några år tillbaka har ju alla orterna bildat 
en församling - Forshedabygdens församling.

Hur sammanfattar man så många år som kan-
tor? Jag har gjort ett försök i alla fall. Jag är 
väldigt glad och tacksam för att jag har fått 
arbeta hos er. Det har gett mig mycket gläd-
je. Jag har fått många vänner i samband med 
arbetet. Det är ett roligt arbete, på grund av 
musikutövandet, men också för att man möter 
så många människor. Jag vill tacka alla som jag 
har mött i samband med arbetet för att ni har 
varit vänliga och uppmuntrande. Och för ge-
menskapen med er. Jag vill också tacka mina 
arbetskamrater för fin gemenskap och fint 
samarbete.

Ett bibelställe som betyder mycket för mig vill 
jag skicka med er alla: Psaltaren 139 som hand-
lar om tryggheten hos Gud.

Er tillgivna kantor 

Birgit Andersson

MINA ÅR I DANNÄS FÖRSAMLING 
OCH FORSHEDABYGDENS 
FÖRSAMLING 1976-2022

På Pingstdagen den 5 juni avtackas Birgit i Forsheda kyrka. 
Körerna sjunger och efter gudstjänsten blir det kaffe och tårta i kyrkan. 
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VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA GUDSTJÄNSTER

Du är livet, 
starkare än döden. 
Med dig i mitt hjärta 
kan jag inte dö.

Margareta Melin

24 APRIL
2:a söndagen i påsktiden
10.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, Bengtsson.
18.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Bengtsson.

1 MAJ
3:e söndagen i påsktiden
10.00 Mässa i Hånger kyrka, Bengtsson.
18.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Rebecka 
Svanberg, sång, Bengtsson.

8 MAJ
4:e söndagen i påsktiden
10.00 Mässa i Dannäs kyrka, Åkermo. 
18.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, Harmonica 
medverkar, Åkermo.

14 MAJ 
Lördag
11.00 Konfirmation i Forsheda kyrka, Åkermo.

15 MAJ
5:e söndagen i påsktiden
10.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, Åkermo.

22 MAJ
Bönsöndagen 
14.00 Gudstjänst i Torskinge hembygdspark, 
sommarfest med församlingens barngrupper, 
Bengtsson. Ta med kaffekorg. Vid regn i 
församlingshemmet. 
18.00 ”Hela kyrkan sjunger” i Dannäs kyrka, Sara 
Gyllensten, sång, Per Elvinsson, violin, Sigvard 
Nyqvist, piano, Thomas Bergvall, bas, Malin Kohls 
Josefsson, flöjt, Dannäs kyrkokör, Bengtsson.

6 MARS 
1:a söndagen i fastan
10.00 Mässa i Hånger kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Åkermo. 

13 MARS
2:a söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Åkermo.

20 MARS
3:e söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Dannäs kyrkokör 
medverkar, Bengtsson.
18.00 Musikgudstjänst i Torskinge kyrka, Thea 
Christoffersson, sång och Alexander Larson, gitarr, 
Bengtsson.  

27 MARS
Jungfru Marie bebådelsedag 
10.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, barn- och 
ungdomsgrupperna medverkar, Åkermo. 
Efter gudstjänsten serveras lunch i församlings-
hemmet. Anmälan till lunchen senast måndag 21 
mars till pastorsexpeditionen 0370-813 70.
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, medverkan av 
damkör, Åkermo.

3 APRIL
5:e söndagen i fastan
10.00 Mässa i Kärda kyrka, Bengtsson.
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Bengtsson.

10 APRIL
Palmsöndagen
10.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, barngrupperna 
medverkar, utdelning av dopänglar, Åkermo. Efter 
gudstjänsten serveras våfflor i församlingshem-
met i samband med en  tipspromenad till förmån 
för Act (se sid 15).
18.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Åkermo.

11 APRIL
Måndag
19.00 Passionsandakt i Hånger församlingshem, 
Åkermo. Servering av semlor.

12 APRIL
Tisdag
19.00 Passionsandakt i Torskinge församlingshem, 
Åkermo. Våffelservering.

14 APRIL
Skärtorsdagen 
18.00 Skärtorsdagsmässa i Dannäs kyrka, 
Bengtsson.
19.00 Ekumenisk gudstjänst i Forsheda missions-
kyrka, därefter gemensam vandring till Forsheda 
kyrka och ca kl. 20.00 Ekumenisk mässa, Tauson, 
Bengtsson.

15 APRIL
Långfredagen
10.00 Långfredagsgudstjänst i Kärda kyrka, 
Åkermo.
15.00 Långfredagsgudstjänst i Torskinge kyrka, 
Åkermo.

17 APRIL
Påskdagen
10.00 Gemensam påskdagsmässa i Hånger kyrka, 
barn och ungdomar, Dannäs kyrkokör och 
Harmonica medverkar, Bengtsson, Åkermo. 
Efter gudstjänsten serveras lunch i församlings-
hemmet. Anmälan till lunchen senast torsdag 7 
april till pastorsexpeditionen 0370 – 813 70.

18 APRIL
Annandag påsk
18.00 Musikgudstjänst i Dannäs kyrka, Ove och 
Wenche Stålenbring, sång och Lars-Uno Åkesson, 
piano, Bengtsson.

 

26 MAJ
Kristi himmelsfärds dag
8.00 Gökotta i Torskinge hembygdspark, 
Bengtsson. Ta med kaffekorg.
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Kärda hembygds-
park, Bengtsson. Ta med kaffekorg.

29 MAJ
Söndagen före pingst
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Christer 
Martinsson, fagott och saxofon, Sofia Bertilsson, 
violin, Åkermo

5 JUNI
Pingstdagen 
10.00 Mässa i Forsheda kyrka, Dannäs kyrkokör 
och Harmonica medverkar, avtackning av kantor 
Birgit Andersson, Åkermo. Efter gudstjänsten 
serveras kaffe och tårta i kyrkan.

6 JUNI
Annandag pingst
10.00 Ekumenisk nationaldagsbön i Forsheda 
hembygdspark, Tauson, Åkermo.

12 JUNI
Heliga trefaldighet dag
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Gun Petersson 
sång och Jörgen Andreasson gitarr, Bengtsson.

Med reservation för ändringar!
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I ett av världens mest folkrika länder käm-
par Geetanjali och Act Svenska kyrkan för 
att människor ska få äta sig mätta. Det är 
en kamp mot pandemi, väderlek och de-
struktivt våld. En kamp som vi kan vinna 
om vi gör det tillsammans. 

Geetanjali Mohanty arbetar för organisatio-
nen Lutheran world service India Trust. Hennes 
uppdrag är att skapa kontakt, informera och 
mobilisera människor som lever i extrem ut-
satthet på landsbygden i distriktet Odisha och 
i distriktets huvudstad Bhubaneswars många 
slumområden.

- Jag känner till de hemska effekterna av fat-
tigdom från min uppväxt. De minnen jag har 
från barndomen driver mig att arbeta för an-
dra människors livssituation idag, så att de ald-
rig ska behöva uppleva det jag upplevt, säger 
Geetanjali.

Både klimatförändringar och Covid-pande-
min har slagit hårt mot Indien. Sedan lång tid 
tillbaka har jordbrukare i stora delar av Indien 
haft en känd, svår situation på grund av kli-
matförändringar och orättvisor. Förstörda el-
ler uteblivna skördar, dåliga socioekonomiska 
skyddsnät och lagar som begränsar de som 
inte äger eget land från att ta lån, leder till att 
många skuldsätter sig hos oseriösa aktörer 
och hamnar i skuldfällor med få vägar ut. De-
monstrationer och konflikter mellan bönder 
och myndigheter är återkommande i många 
delar av landet. Självmordsstatistiken är hög 
bland just jordbrukare.

Ett annat stort problem i utsatta områden är 
de patriarkala strukturer som på flera sätt be-
rövar kvinnor och barn tillgång på mat och för-
sörjning, och det utbredda alkoholmissbruket. 
I städernas slumområden rapporterar kvinnor

om hur deras män tar den lilla inkomst som 
finns och köper alkohol. Behovet av mat, klä-
der och skolgång för barnen blir lidande.

Tillsammans med Geetanjali och flera modiga 
medarbetare hos LWSIT driver Act Svenska 
kyrkan kampen för allas rätt att kunna påver-
ka sina egna liv och för att myndigheter ska 
tillgodose alla människors mänskliga rättig-
heter. En viktig del i det arbetet är att förse 
människor med kunskap om sina rättigheter 
och länka grupper som väljer att organisera 
sig, med rätt myndighetspersoner. 

Geetanjali själv hittar drivkraft från sin egen 
bakgrund och berättar om hur viktig en för-
ändring också är för barnen. Hon har själv lyck-
ats bryta cirkeln av fattigdom men till priset av 
en delvis förlorad barndom.

-Vi hade det väldigt svårt i perioder, men på 
något sätt gav jag aldrig upp inför vår situa-
tion. När mina föräldrar en dag berättade att 

jag inte längre kunde få gå kvar i skolan kände 
jag något väckas i mig. Jag vägrade acceptera 
situationen och började erbjuda läxläsning för 
de yngre barnen. På så sätt lyckades jag själv 
fortsätta betala för min skolgång och efter jag 
gått ut grundskolan lyckades jag till och med 
genomföra en kandidatexamen. 

Genom stöd från Act Svenska kyrkan har nu 
den organisation Geetanjali arbetar för möjlig-
het att erbjuda både viss skolverksamhet och 
läxhjälp för barn. Det ger hopp på lång sikt och 
glädje och positiva effekter för barnen i deras 
liv här och nu.

Act Svenska kyrkan drivs av och tillsammans 
med människor som Geetanjali, människor 
som ser hopp i att agera för förändring, ett 
hopp som gror i tron på alla människors lika 
värde och i armar som inte slutar utanför vår 
egen dörr, utan sträcker sig över hela världen.

Fasteauktionen 2022Fasteauktionen 2022
HUNGER OCH 
FÖRTVIVLAD BRIST 
PÅ MAT ÄR EN AV 
PANDEMINS EFFEKTER

BÖN INSPIRERAD AV VÄLSIGNELSEN 
OCH DEN HELIGE FRANCISKUS
Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar,
halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.
Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred
Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem
och förvandla deras smärta till glädje.
Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga.

I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.

(Bön av Philip Yancey, översättare okänd)

Geetanjali
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DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av makt 

och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Swisha halva beloppet för något du köper. 

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

*Källa: FN (nov 2021) svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

Swisha halva beloppet för något du köper. 

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

PÅ FÖLJANDE ORTER:
12 mars kl. 14.00 - 16.00 Kärda församlingshem.

10 april kl. 11.00 - 13.00  Forsheda församlingshem.

Tipsrundan är barn & handikappvänlig. Kostnad tipspromenad & våffla 
med dryck vuxen 50 kr, barn 20 kr.

All behållning går till ACT – Svenska kyrkan. 

Tipspromenad
TILL FÖRMÅN FÖR ACT SVENSKA KYRKAN

UPP OCH HOPPA 
OCH MAN UR HUSE  

VÄLKOMNA PÅ TIPSPROMENAD 
& ”KAFFE MED HOPP”

14 15



Välkommen att dela vår gemenskap! Vid träffarna serveras alltid kaffe med goda tillbehör 
och ibland har vi också gäster som står för underhållning eller pratar om något intressant 
ämne. Du väljer givetvis vilken mötesplats du vill oavsett var i församlingen du bor!

Onsdag 9/3 kl. 14 
Hånger församlingshem.
Saga Alexandersson medverkar.

Tisdag 15/3 kl. 15 
Kärda Allianskyrka.

Onsdag 16/3 kl. 14 
Torskinge församlingshem. Sven-Åke 
Fyhrlund, präst, medverkar med programmet: 
”Från slaktarbänk till altartjänst”.

Onsdag 23/3 kl. 14 
Forsheda församlingshem. 
Saga Alexandersson medverkar.

Onsdag 13/4 kl. 14 
Hånger församlingshem

Tisdag 19/4 kl. 15 
Kärda församlingshem. Sven-Åke Fyhrlund, 
präst, medverkar med programmet: ”Från 
slaktarbänk till altartjänst”.

Onsdag 20/4 kl. 14 
Dannäs församlingshem.

Onsdag 27/4 kl. 14 
Hånger Missionskyrka.

MÖTESPLATSER

Välkommen

Gravstenstvätt
Om du önskar gravstenstvätt, anmäl detta före 
den 1 april. Pris 300 kr. För dig som har skötselavtal 
ingår gravstenstvätt i avtalet.

Förgyllning och ommålning 
Vi utför förgyllning och ommålning av befintlig 
text på gravstenar. I priset, som beräknas på antal 
tecken, ingår tvättning, återmontering och frakt 
av gravstenen till och från Forsheda församlings-
hem där arbetet utförs. 
 
Återanvända gravsten
Istället för att köpa en ny gravsten kan Forsheda-
bygdens församling erbjuda dig att återanvända 
en gammal gravsten. Det står församlingen fritt att 
förfoga över återlämnade gravstenar som inte be-
döms ha särskilt kulturvärde och istället kan dessa 
stenar få en ny ägare efter omarbetning. Bra för 
miljön och för kulturmiljön!

Gravstenssäkerhet
Församlingen har enligt lag ansvar för att kyrko-
gården är en säker plats att vistas på både för be-
sökare och personal. Det är gravrättsinnehavarens 
ansvar att gravplatsen hålls i ett ordnat skick och 
att gravstenen inte utgör någon risk mot arbets-
miljön och säkerheten. Är du gravrättsinnehavare 
och behöver åtgärda din gravsten kan vi hjälpa till 
att säkra den enligt Centrala gravvårdskommit-
téns, CGK:s bestämmelser. 
 

Har du frågor eller vill ha ytterligare information 
om gravskötsel, avtal eller gravstenar, kontakta 
kyrkogårdschef Mattias Johansson, 0370-813 09 
eller mattias.johansson5@svenskakyrkan.se

Du kan också läsa mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/forsheda/
kyrkogarden-och-begravningsverksamhet

KYRKOGÅRDEN
Några saker att tänka på för allas 
trevnad på kyrkogården 

- De vattenkannor, redskap och vaser 
som tillhandahålls av församlingen ska 
ställas tillbaka efter användandet. Det är 
inte tillåtet att förvara privata redskap, 
vattenkannor eller dylikt på kyrkogården.

- Använd inte vaser eller burkar av glas 
på grund av skaderisken för både djur 
och människor. Man får inte förvara egna 
vaser bakom gravstenen eller i någon in-
tilliggande häck.

- Gravlyktor får användas under perioden 
1 oktober till 1 maj. De ska plockas bort 
för att inte försvåra arbetet under plan-
terings- och växtsäsongen. Det är inte 
tillåtet att använda marschaller. 

16 17
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PYSSELKVÄLL I KÄRDA 
FÖRSAMLINGSHEM

19

Fjärde advent i Forsheda kyrka

Luciatåg i Forsdeda församlingshem

Bella, Lilly och Alva sjunger i Hånger kyrka Kyrkkaffe i Torskinge församlingshem18 19



UR KYRKOBÖCKERNA 

VI MINNS VÅRA AVLIDNAVI VÄLKOMNAR VÅRA DÖPTA

OLIVER LAHTINEN

FRANS OLSSON

EVITA HELGESSON LINNÉR

MAJ-BRITT NIBELIUS

INGRID HAGSTRÖM

CHARLOTTA HELGESSON

SVEN-GÖRAN ANDERSSON

INGEGERD KARLSSON

LISA SAND

KJELL NILSSON

MAJ JOHANSSON

BIRGER ERIKSSON

KARL- GEORG STURESSON
SASKIA KLATT OCH SASCHA WEICHEL

TAGE KARLSSON OCH MEHMET BOZKURT

VI GRATULERAR VÅRA NYGIFTA


