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 MÅNADSBLAD AUGUSTI-2020 

Följ med mig bort till en öde trakt  

så att vi får va ensamma (Mark 6;30-44) 

 

Under flera månader har säkert många varit mycket ensamma och känt sig  
som på en öde plats, även om man fortfarande varit kvar på hemma plan.  
En liten osynlig fiende har tvingat många in i ofrivillig ensamhet och isolering, 
inte minst de som har klassats som riskgrupper.  
Ofrivillig ensamhet är svår att hantera och man känner sig både instängd och 
utanför, även om alla rekommendationer har skett av omtanke och kärlek.  
 
Men det som är så fantastiskt är ju att det finns även en osynlig vän Jesus som 
finns med oss alla dagar och vill dela både ensamhet och utsatthet med oss.  
Han vill ibland att bara du och han ska va ensamma, Han vill att vi ska upptäcka 
att livet inte bara är materiell och fysiskt, utan också andligt och evigt. 
 
Det som nu känns så skönt, det är att vi nu åter kan börja vända tillbaka från  
den öde trakten och få på nytt mötas till gudstjänster i våra kyrkor. Från och 
med augusti så kommer vi i Tingsryds pastorat att ha fysiska gudstjänster.  
Vi börjar med att varje söndag fira gudstjänster i tre av pastoratet kyrkor.  
 
Efterhand blir det i fler kyrkor. Så småningom kommer vi också att samlas till 
mässor, men det får vänta något tag till. 
 
Önskar er alla, kära pastoratsbor, en fortsatt skön och härlig sommar. 
 
Erland Johansson  
TF Kyrkoherde 

Fo
to
:P
ix
ab

ay
 



 

Mail: tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se 

Tel: 0477– 77 90 00 
 

Mer information om våra verksamheter finns på: 

www.svenskakyrkan.se/tingsryd 

Följ oss gärna på Facebook & Instagram 

  

Nyhet! 

I handen håller du nu ett Månadsblad. Detta blad ersätter tills vidare 

församlingsbladet Sju kyrkor som du tidigare fått hem i brevlådan.  

I detta första Månadsblad informerar vi endast om de gudstjänster vi 

firar i augusti– vi hoppas förstås kunna lägga till övriga verksamheter 

under hösten.  

Månadsbladet finns att hämta främst i våra kyrkor och församlingshem.  

Du kan också få det hemskickat eller mailat, kontakta expeditionen i 

Tingsryd så ordnar vi det.  Välkomna att fira gudstjänst med oss! 

AUGUSTI 2020 
 

Sön 2  8:e e Trefaldighet 

11.00   Gudstjänst Väckelsångs kyrka 

14.00   Friluftsgudstjänst Idemåla soldattorp (kaffe till självkostnadspris) 

15.00   Friluftsgudstjänst Almundsryd hembygdsgård 

 

Sön 9   9:e e Trefaldighet 

11:00  Gudstjänst Tingsås kyrka 

11:00  Gudstjänst Linneryds kyrka 

16:00  Gudstjänst Urshults kyrka  

 

Sön 16  10:e e Trefaldighet 

11:00  Gudstjänst Väckelsångs kyrka 

11:00  Gudstjänst Älmeboda kyrka 

16:00  Gudstjänst Almundsryds kyrka 

 

Lör 22 

11.00  Konfirmationsmässa i Tingsås kyrka (endast inbjudna) 

15.00  Konfirmationsmässa i Tingsås kyrka ( endast inbjudna) 

 

Sön 23  11:e e Trefaldighet 

11:00  Konfirmationsmässa Tingsås kyrka (endast inbjudna) 

11.00  Konfirmationsmässa i Linneryds kyrka (endast inbjudna) 

15:00  Friluftsgudstjänst Yxnanäs skola / kaffekorg medtages 

16:00  Gudstjänst Urshults kyrka 

Lör 29 

13:00  Konfirmationsmässa  Amundsryds kyrka (endast inbjudna) 

15:00  Konfirmationsmässa  Amundsryds kyrka (endast inbjudna) 

 

Sön 30  12:e e Trefaldighet 

11:00  Gudstjänst Väckelsångs kyrka 

11:00  Gudstjänst Urshult kyrka 

16:00  Gudstjänst Södra Sandsjö kyrka 
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