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TINGSÅS VÄCKELSÅNG ALMUNDSRYD URSHULT LINNERYD ÄLMEBODA SÖDRA SANDSJÖ

APRIL - JUNI 2020 
NR 1 ÅRGÅNG 11

FESTEN OCH FASTAN
Hur smakar den bästa fastlagsbullen?
Fastar kristna? 
 
Läs mer om fastan på sidan  10 - 11

SORGEGRUPPEN 
 
 sidan 10

ANKI - PENSIONÄR EFTER 42 ÅR
Musik, möten och glädje i Guds 
tjänst. 

Läs mer om Anki på sidan 5

SORGEGRUPPEN 
Har du förlorat någon du älskar? 
Sorgegruppen erbjuder stöd och 
samtal. 
För mer information se sidan 5



GUDS KÄRLEK ÄR SOM  
STRANDEN!!!!
Orden känner vi igen från psalm 
289 och jag tror att, om vi tänker 
efter, så känner vi också igen Guds 
kärleks verklighet i vårt liv. 

Likheten med verklig, äkta, hängiven 
kärlek och en långsträckt sandstrand 
är att kärleken inte heller går att mäta 
i mängd, bara att se, upptäcka och ta 
emot och leva i dess oändliga över-
flödande möjlighet. 

Guds kärlek i våra liv möter vi i många 
och olika dräkter, vi möter den bl. a. 
i naturens underbara dräkt, i hälsans 

7 kyrkor är församlingstidning för Tingsryds pastorat. 
Upplaga: ca 7200 ex. 
Tryck: Tingsryds Tryckeri 
Ansvarig utgivare: Erland Johansson 
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oskattbara värde, i familjens trygga 
miljö, när den är som den ska,  
i människors vänfasta gemenskap.
Vår kristna tro berättar så innerligt 
som den bara kan, att Guds kärlek 
har fått sitt största och rikaste utflöde 
genom Jesus Kristus. All Guds kär-
lek är som sandkornen på stranden, 
omöj-liga att räkna. Kärleken genom 
Jesus Kristus är inget undantag. Vår 
mänskliga kärlek är begränsad. Den 
kan vi egentligen bara ge till någon  
eller några stycken. Guds kärlek har 
inga begränsningar, vill och kan om-
sluta alla och räcker till för alla. 

Det är underbart att älska och bli  
älskad. Det är känslor som ger energi 
och kraft. Det får oss att ta steg som 
inte någon annan kraft gör oss beredda
att ta. Det är ju egentligen också så 
att den man älskar alltid finns i ens 
tankar. Vår tro berättar, att så ser Gud 
på oss, vi är alla alltid i Guds tankar. 
Men vi vet också att det kan kosta på 
att älska och kan rent av vara farligt att 
älska, ja dödligt farligt.

Varje år blir vi påminda om detta.  
Under påsktiden ser vi det särskilt. 
Men det resta korset är inte en döds-
symbol utan det viktigaste tecknet på 
kärlek. Påskbudskapet berättar just om 
en kärlek som inte bara är beredd att 
ge livet för dem som är älskade utan en 
kärlek som över-vinner döden. 
Ja, Guds kärlek är inte bara som stran-
den, som kan ge oss avkoppling och 
rekreation, utan som ges oss del i ett 
liv som aldrig tar slut.

PÅ PROV!
7 kyrkor har i detta nummer förändrat 
sin layout. Dels sker det för att det ska 
bli mer lättöverskådligt att ta del av det 
som sker i pastoratet vecka för vecka 
och dels för att vi ska få en starkare 
”vikänsla” i vårt pastorat. 
Denna gång prövar vi också att inte 
sätta ut namn på de präster och kanto-
rer som tjänstgör på respektive söndag. 
Under senaste tiden har vi behövt änd-
ra och byta tjänstgörande så det har 
ändå inte blivit alltid som kalendariet 
utvisat. Vi provar och utvärderar.

Erland Johansson
KYRKOHERDE

Omslagsfoto: Oscar Olofsson 
Redaktör: Jessica Fritzson
Layout och redigering: Karin Bernfalk

Vi reseverar oss för eventuella programändringar i kalendarierna.

Våren ligger framför oss och 
därmed kyrkoårets andra stora 
högtid Påsken.  
Alla våra sju kyrkor kommer att 
fyllas av sång och musik, sorg 
och jublande glädje. 

Detta nummer av 7 Kyrkor ser något 
annorlunda ut och visar hur mycket 
som händer varje dag och vecka i hela 
pastoratet. Något att se fram emot i 
vår: i Tingsås kommer vi att bjuda 
in till en retreat-dag i slutet av april. 
I Linneryd blir det en hel vecka av 
olika evenemang i början av april med 
fotoutställning och visning av Solveig 
Kristianssons textilgobelänger. I maj 
blir det sånggudstjänst på Korrö med 
gospel och vårsånger. 

Under året kommer Tingsryds pas-
torat att bli föremål för en visitation. 
Vad är då detta?
En visitation brukar ske ungefär var 
sjätte år och innebär ett tillfälle för 
ömsesidigt lärande mellan stift och 
pastorat. Pastorat, församlingar,  
biskop, visitator(kontraktsprosten) 
och stiftskansli samverkar för att  
skapa en heltäckande bild av hur  
pastoratet fungerar. 

Arbetet har precis inletts och under 
september månad kommer visitatorn 
Peter Wickström för att samtala med 
oss. I början av oktober blir det åter-
rapport i samband med visitations-
högmässan. Biskopens heldagsbesök 
blir i februari 2021 som avslutning av 
hela visitationen.

Birgitta Arvidsson 
ORDFÖRANDE I KYRKORÅDET

PÅ GÅNG I PASTORATET -  KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE HAR ORDET



Omslagsfoto: Oscar Olofsson 
Redaktör: Jessica Fritzson
Layout och redigering: Karin Bernfalk

AVRESA 
7:00 Avresa från Almundsryds kyrka
7:15 Avresa från Linneryds kyrka  
7:15 Avresa från Urshults kyrka
7:30 Avresa från Älmeboda kyrka 
7:45 Avresa från Södra Sandsjö kyrka 
7:45 Avresa från  Väckelsångs kyrka
8:00 Avresa från Tingsås kyrka 
 
HEMKOMST 
18:30 Hemkomst till Tingsås Kyrka 
18:45 Hemkomst till Väckelsångs kyrka
18:45 Hemkomst till Södra Sandsjö kyrka 
19:00 Hemkomst till Älmeboda kyrka
19:15 Hemkomst till Urshults kyrka
19:15 Hemkomst till Linneryds kyrka
19:30 Hemkomst till Almundsryds kyrka

PÅ GÅNG... 
• SOPPLUNCH i Timmer-
mannens kapell varje tisdag  
kl 12.00 - 14.00 
( Ej röda dagar, eller afton)

• HEMVÄNDARHELG  
    i Urshult  4 - 5 juli

ETT STORT TACK 
till alla privatpersoner och före-
tagare som skänkt en julgåva till 
barnfamiljer, unga, vuxna samt 
äldre som diakonin i pasteratet 
delat ut.

De var alla mycket  
tacksamma!

TRÄDTOPP SOM ARBETSPLATS 
Anderas Persson är kyrkvakt-
mästaren som siktar mot  
toppen.  
En längtan att klättra och vårda 
träd fick honom att anta utmaning-
en. Efter flera kurser är Andreas 
certifierad trädklättrare. Från 
början var det inte alls självklart att 
han skulle vidareutbilda sig. Han 
hade fällt träd ifrån marken sedan
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PROGRAM
9:00 Båtfärd från Nättraby till Karlskrona med M/F Axel.
Förmiddagsfika ombord (2 frallhalvor/person + kaffe/the)
10:30 Besök i Fredrikskyrkan i Karlskrona. Lokal guide berättar 
om kyrkan. Anna Fosselius från Tingsryds Pastorat leder en kort 
andakt.
12:00 Lunch på Restaurang Skeppsgossen i Karlskrona inklusive 
dryck
13:30 Guidad visning av Marinmuséet i Karlskrona
16:30 Eftermiddagsfika i form av glassbuffé med kaffe/the på Björ-
ketorps gård inklusive tid för inköp i gårdsbutiken

ANMÄLAN
Anmäl senast den 18 maj  och meddela specialkost till Tingsryds 
pastorat expedition 0477 - 77 9000. 
Övriga frågor ring Anna Fosselius 0477 - 77 9016.

PASTORATRESA Måndag 25 maj 2020 
Välkomna att åka med på årets pastoratsresa till vackra Karlskrona med vind i seglen. I år blir det en gemensam 
resa för alla pastoratets församlingar. Anmälningsavgiften till församlingsresan är 500 kr/person. Medtag gärna 
jämna pengar till chauffören att betala på bussen.

• VÄGKYRKA  
    i Urshult vecka 28 - 29 
 

Mer information i nästa  
nummer av SjuKyrkor.

Douglas Heim skulpterade en udda 
och grym drake i Väckelsång

 många år. Det började med ett 
vänskapligt samtal med en kolleg 
en vanlig dag på jobbet för tio år 
sedan.
-Vi tittade på träd på kyrkogården 
när kollegan sa; du skulle nog bli en 
sån där som klättrar i träd. 
På kyrkogårdar där miljön runt 
träden, med gravstenar och bygg-
nader gör det svårt att fälla träd 
på ett traditionellt sätt är Anderas 
arbetsmetod extra användbar. Han 
tar sig upp i trädet, med hjälp av 
säkerhetslinor och special skor och 
sågar ned farliga grenar eller hela 
träd från toppen och nedåt. 
-Man får ta det i omvänd ordning, 
såga trädet uppifrån och ner, så 
kallad sektionsfällning av träd. 
Ser du en kyrkvaktmästare med 
vit hjälm uppe i ett träd på kyrko-
gården, var inte rädd. Det är bara 
Andreas som jobbar och han har 
full koll.

SPORTLOVSKUL
Vecka 8 kan sammanfattas som 
en vecka med pyssel, bus, fika 
och trevlig gemenskap. 
På flera håll runtom i pastoratet 
har sportlovet uppmärksammats 
extra mycket, bland annat i Tings-
ryd och Väckelsång. Det fanns 
klurig tipspromenad, massa pyssel 
och gemensam fika som ledarna 
anordnat.

Vi ses nästa år!



 kl 17.30 Urshult kyrka Mässa

 kl 18.00 Linneryd kyrka Mässa
 
 kl 18.00 Södra Sandsjö Mässa

 kl 18.30 Väckelsång kyrka 
 Mässa 
  
 kl 18.30 Tingsås kyrka Mässa 

 kl 19.00 Almundsryd kyrka  
 Mässa 

 kl 19.30 Älmeboda kyrka 
 Mässa

FREDAG 10 APRIL
 Långfredagen
 kl 11.00 Älmeboda kyrka 
 Gudstjänst 
 Hanna Sjöberg - sång

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Ekumenisk gudstjänst till-
 sammans med Söderports-
 kyrkan 

 kl 11.00 Urshult kyrka 
 Gudstjänst. Venitiater Ann-
 Louise Jonsson & Eva Persson

 kl 11.00 Väckelsång kyrka 
 Gudstjänst. Kyrkokören.

 kl 15.00 Södra Sandsjö kyrka  
 Gudstjänst.
 Hanna Sjöberg - sång

 kl 16.00 Almundsryd kyrka
 Musikgudstjänst. Yvonne  
 Tuvesson-Rosenquist - sång & 
 Emma Lundbeck - kontrabas. 

 kl 16.00 Linneryd kyrka 
 Gudstjänst
 Lena Fransson - sång

SÖNDAG 12 APRIL
 Påskdagen
 kl 11.00 Linneryd kyrka 
 Påskgudstjänst. Glädjestrålarna. 
 Dop. Utdelning av bibel för  
 barn till församlingens 
 6-åringar.

APRIL
ONSDAG 1 APRIL 
 kl 14.00 Linneryds församlings- 
 hem. Symöte

 kl 14.00 Tingsås församlings 
 hem. Gemenskapsträff 
 Britta Mård & Peter Rudenborg  
 sjunger och spelar

 kl 19.00 Almundsryd kyrka
 Vårmys – musikkväll med 
 Kyrkokören, musiker & solister

TORSDAG 2 APRIL
 kl 9.00 Urshult På gång

SÖNDAG 5 APRIL
 Palmsöndagen
 kl 11.00 Linneryd kyrka
 Mässa med kyrkokör.
 Efteråt kyrklunch i församlings-
 hemmet där textilkonstnär  
 Solveig Kristiansson föreläser  
 om sina böcker och visar  
 textilgobelänger. Anmälan till  
 lunchen till Tingsryds expedi- 
 tion, senast 2 april   
 telefon 0477 779000 
 Linneryds församlingshem  
 Invigning av fotoutställning:  
 Mer än bara påskkycklingar…
 Om fåglar med bilder, ljud,  
 texter och dikter av Carina  
 Widenstedt och Magnus  
 Signér. Utställningen visas 5 –  
 10 april.

 

 kl 11.00 Urshult kyrka
 Gudstjänst

 kl 11.00 Södra Sandsjö
 Gudstjänst 
 Sivert Petersson - flöjt

 kl 11.00 Väckelsång kyrka
 Mässa  

 kl 15.00 Älmeboda kyrka 
 Gudstjänst 
 Sivert Petersson - flöjt.
 
 kl 16.00 Tingsås kyrka
 Gudstjänst

MÅNDAG 6 APRIL
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

 kl 18.00 Linneryds försam- 
 lingshem. Passionsandakt med  
 bibelsamtalsgruppen.

TISDAG 7 APRIL 
 kl 9.00 - 12.00 Tingsryd  
 församlingshem Öppet hus.  
 Alla välkomnas till pyssel. Unga  
 & gamla samlas för skapande- 
 verksamhet med Eva Pleijel.

 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem Ut och Gå 

 kl 13.00 Älmegården
 Kalas för församlingens med- 
 lemmar som fyller 80, 85, 90  
 år och där över, inbjudan 
 skickas. Anmälan senast den  
 2/4 till Elinita Ottsson 0477 - 
 779042 Mikael Lithen sjunger. 
 Middag, kaffe och tårta, sam- 
 kväm med diakonigruppen

 kl 14.00 Urshults församling-
 shem Tisdags café. Marianna  
 Agetorp berättar om den 
 Helande Trädgården. Andakt  
 och fika.

 kl 18.00 Linneryd församlings- 
 hem. Passionsandakt.
 Konfirmanderna. Kyrkokören  
 från Älmeboda & S Sandsjö.

ONSDAG 8 APRIL
 kl 14.30 Konga Allhus   
 Dagledigträff Donald Hummel  
 sjunger. Andakt.

TORSDAG 9 APRIL 
 Skärtorsdagen
 kl 9.00 Urshult På gång

 kl 9.00 - 12.00 Växthuset i  
 Väckelsång Öppet hus. Alla  
 välkomnas till pyssel. Unga &  
 gamla samlas för skapandeverk-
 samhet med Eva Pleijel.

 kl 15.00 Solhaga i Väckelsång  
 Mässa
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APRIL
 kl 11.00 Södra Sandsjö kyrka
 Påskgudstjänst 
 Kyrkokören.

 kl 11.00 Almundsryd kyrka  
 Gladpåskgudstjänst. 
 Kyrkokören. Påsktårta

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Högmässa. Kyrkokören

 kl 11.00 Urshult kyrka 
 Mässa. Kyrkokören.

 kl 11.00 Väckelsång kyrka  
 Gudstjänst. Alla körer.

 kl 15.00 Älmeboda kyrka 
 Familjegudstjänst. Kyrkokören.

MÅNDAG 13 APRIL
 Annandag Påsk 
 kl 13.00 Älmeboda kyrka 
 Stipendiehögtid ifrån Matilda  
 & Alfred Nicholson Studiefond,  
 sång av Saga Nilsson ifrån  
 Kulturverkstan i Tingsryd.
 Andakt. 

 kl 13.45 Älmeboda Socken-
 stuga. Stipendieföreläsning  
 Årets Nicholson studiefonds  
 föreläsning har rubiken ”sjön  
 suger” - en föreläsning av kust- 
 bevakaren Frida Nilsson. 
 Samkväm med kaffe och kakor.

 kl 14.30 Solängen i Almundsryd
 Gudstjänst 

 kl 14.30 Äppelgården i Urshult
 Påskgudstjänst. Alva Gunnar-
 sson sång. Ann-Louise Jonsson.  
 Påsktårta

TISDAG 14 APRIL
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem
 Ut och gå

 kl 9.00 Tingsryd 
 Morgonbön

ONSDAG 15 APRIL
 kl 14.00 Örnen i Tingsryd 
 Församlingsträff 
 Hans Bils sjunger & spelar

 kl 16.15 Tingsryd 
 Messy Church 

TORSDAG 16 APRIL
 kl 9.00 Urshult På gång

SÖNDAG 19 APRIL 
 Andra söndagen i Påsktiden
 kl 11.00 Tingsås kyrka Mässa 
 
 kl 11.00 Urshult kyrka 
 Missionsdagen  
 Magnus Widholm - Regional  
 missonsledare, Magnus 
 Persson - inspiratör. Erland  
 Johansson - kyrkoherde. Lov- 
 sångsteam, personlig förbön.  
 Kyrkomusiker Anki Lindqvist. 
 
 kl 12.30 kyrklunch i försam- 
 lingshemmet. Ingen anmälan. 
 
 kl 13.30 föredrag och kaffe i 
 församlingshemmet. EFS-  
 missionsarbete i en ny tid. Att  
 nå nya människor och nya  
 generationer både här hemma  
 och ute i världen.

MÅNDAG 20 APRIL
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

 kl 18.30 Urshult 
 Människor Mitt i Livet

TISDAG 21 APRIL
 kl 15.00 Almundsryds försam-
 lingshem Dagledigträff.  
 Sång & musik med Donald  
 Hummel.

ONSDAG 22 APRIL
 kl 14.30 Äppelgården i Urshult 
 Andakt

 kl 18.00 Almundsryd kyrka  
 Vårkonsert med Trojaskolans  
 låg- och förstadieklasser

TORSDAG 23 APRIL
 kl 9.00 Urshult På gång

 kl 14.00 Väckelsångs försam-
 lingshem Gemenskapsträff 
  
 kl 14.30 Solängen i 
 Almundsryd Gudstjänst

LÖRDAG 25 APRIL
 kl 9.00 - 15.00 Tingsås försam- 
 lingshem Retreatdag

SÖNDAG 26 APRIL
 Tredje Söndagen i påsktid 
 kl 11.00 Timmermannens 
 kapell Familjegudstjänst 

 kl 11.00 Almundsryds kyrka
 Mässa

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Kyrkokör
 
 kl 11.00 Väckelsång kyrka  
 Gudstjänst med dop  

 kl 15.00 Älmeboda kyrka
 Gudstjänst med önskepsalmer.

 kl 16.00 Tingsås kyrka
 Gudstjänst

MÅNDAG 27 APRIL
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

 kl 18.30 Tingsås kyrka
 Sinnesrogudstjänt.  
 Marina Thyborn och Seniorkör.  
 Temat - till tro.

TISDAG 28 APRIL 
 kl 9.00 Tingsryd 
 Morgonbön

 kl 9.30 Almundsryds
 församlingshem
 Ut och gå

 kl 14.00 Älmegården 
 Mässa

 kl 15.00 Almundsryd
 ID-gruppen

ONSDAG 29 APRIL
 kl 14:00 Örnen i Tingsås 
 Mässa 

 kl 14.30 Södra Sandsjö 
 Mässa

TORSDAG 30 APRIL
 Valborgsmässoafton
 kl 9.00 Urshult På gång

 kl 14.30 Solängen i 
 Almundsryd. Sångstund, 
 seniorkören sjunger in våren

 kl 18.30 Södra Sandsjö kyrka  
 Bönegrupp

 kl 20.30 Kyrkviken i Linneryd
 Valborgsfirande 
 Kyrkokören sjunger under  
 ledning av Joseph C.
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kl 14.00 Urshult församlingshem 
 Tisdagscafé. Bonnaliv med AD  
 Doun: Ann-Kristin Elgan & 
 Donald  Hummel.

ONSDAG 6 MAJ 
 kl 14.00 Linneryds församlings-  
 hem. Symöte.

 kl 14.00 Örnen i Tingsås 
 Församlingsträff. Tonträffen -   
 Seniorkör ifrån Växjö.  

 kl 14.30 Äppelgården i Urshult
 Sångstund
 
TORSDAG 7 MAJ
 kl 9.00 Urshult
 På gång
 
 kl 14.30 Solängen i Almundsryd
 Mässa

SÖNDAG 10 MAJ
 Femte Söndag i påsktiden
 kl 10.00 Korrö loge
 Gospel och vårsånger på med   
 Växjö mansskör. Andakt.

 kl 11.00 Almundsryd kyrka
 Familjegudstjänst.
 Gemensamt med Urshult. 
            Barngrupper & barnkör med-
 verkar.

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Konfirmationsgudstjänst  
 
 kl 11.00 Älmeboda kyrka
 Mässa. Kyrkokören

 kl 15.00 Timmermannens 
 kapell Mässa

MÅNDAG 11 MAJ
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

TISDAG 12 MAJ
 kl 9.00 Tingsås kyrka 
 Morgonbön

 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem Ut och gå

MAJ
LÖRDAG 2 MAJ
 kl 10.00 Enebacken i Södra  
 Sandsjö  Städdag. Ni bjuds på   
 smörgåstårta med dryck. 
 Medtag egen räfsa.

SÖNDAG 3 MAJ
  Fjärde Söndag i påsktid
 kl 11.00 Linneryd kyrka
 Konfirmationsmässa    
 Linnea Hvornum, Hanna   
 Rydeman Neikter och    
 konfirmander.

 kl 11.00 Tingsås kyrka
 Mässa
 
 kl 15.00 Barkaboda   
 Frilufts- & familjegudstjänst 
 hemma hos Maria-Therese
 Davidsson. Gemensam barn  
 gruppsavslutning för Linneryds,  
 Älmebodas och Södra Sandsjös  
 församlingar. Johanna Nickel  
 predikar.  
 Koordinater till Barkaboda 
 56° 35' 04.2" N 
 15° 12' 43.9" E 
 Mellan Bro och Korrö.  
 Telefon 076 - 336 84 08 
 
 kl 16.00  Urshult kyrka
 Gudstjänst

 kl 18.00 Boarydsskolan i 
 Väckelsång. Gudstjänst

MÅNDAG 4 MAJ
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

TISDAG 5 MAJ
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem
 Ut och gå

 kl 14.00 Älmegården
 Dagledigträff med vaktmästarna  
 ifrån Ryd. Krister Strand & 
 Andreas Persson sjunger och   
 spelar. Diakonigruppen. 

 

 kl 15.00 Almundsryd
 ID-gruppen

ONSDAG 13 MAJ
 kl 14.30 Konga Allhus
 Dagledigträff.  
 Svante Schönbäck. Andakt.

 kl 16.15 Tingsås församlingshem
 Messy church 

TORSDAG 14 MAJ
 kl 9.00 Urshult På gång

 kl 15.00 Solhaga i Väckelsång   
 Andakt 

 kl 19.00 Linneryds  
 församlingshem
 Ekumeniskt musikcafé.    
 Härligt sången där ska brusa.  
 Kyrkokören 

LÖRDAG 16 MAJ
 kl 10.00 - 16.00 Södra 
 Sandsjödagarna
 Öppet hus i församlingshemmet
 med kaffeservering. Passa på att  
 rösta på årets Sandsjökaka. 
 Utställare och försäljning av   
 hantverks alster & konst. 
 Hembyggdsföreningens arkiv är
 öppet.

 Gammal bild över Södra Sandsjön

 kl 14.00 Almundsryd kyrka 
 Konfirmationsmässa

 17.00 Södra Sansdsjö kyrka 
 Gudstjänst med musik,  
 konsert av Svennes Svänggäng,  
 Årets Sandsjöbo och kaka pre- 
 senteras.  
 
 Vill ni vara med och tävla med   
 årets Södra Sandsjö-kaka? 
 Anmäl er till Eva Haglund 
 Nilsson telefon 070 - 521 60 09
 Vill ni ställa ut eller sälja något   
 hantverk eller konstverk?
  Anmäl er till Carin Kronholm   
 på telefon 070 - 516 62 85

MAJ
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MAJMAJ
TORSDAG 21 MAJ
 Kristi himmelsfärds dag
 kl 7.00 Sandgårdslandet
 Gökotta

 kl 8.00 Södra kajen Urshult
 Metargudstjänst. 
 Fisketävling i samarbete med   
 fiskeklubben ”Firren”. 

 

 FISKEN ÄR EN KRISTEN  
 SYMBOL 
 Jesus beskriver sig själv som   
 människofiskare. När kristna   
 förföljdes användes fisktecknet   
 som en hemlig symbol.

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Högmässa med kyrkokören. 
 Tingsås församling gångedag.   
 Kyrkkaffe till förmån för Act.   
 Kom gärna i hembygdsdräkt.

SÖNDAG 24 MAJ
 Söndagen före pingst  
 kl 11.00 Enebacken 
 Friluftsgudstjänst
 
 kl 11.00 Urshult kyrka
 Gudstjänst

 kl 11.00 Tingsås kyrka
 Mässa

 kl 16.00 Almundsryd kyrka
 Mässa

 kl 18.00 Älmeboda kyrka
 Sånggudstjänst. Fyra Joy voice-
 körer, Glädjestrålarna m.fl.

MÅNDAG 25 MAJ 
 kl 18.30 Tingsås kyrka
 Sinnesrogudstjänt   
 Krister Strand & Andreas  
 Persson. Tema - i sommartid. 

TISDAG 26 MAJ
 kl 9.00 Tingsås kyrka 
 Morgonbön

 

        Svennes Svänggäng

SÖNDAG 17 MAJ 
 Bönsöndagen
 kl 11.00 Linneryd kyrka
 Mässa med konfirmand-
 jubileum. 
 Irene Bengtsson - sång.

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Mässa

 kl 15.00 Älmeboda kyrka
 Gudstjänst
 Lova Ericsson - sång
 
 kl 15.00 Väckelsång kyrka
 Familjefest & familje-  
 gudstjänst.

 kl 16.00 Urshult kyrka
 Mässa

MÅNDAG 18 MAJ
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

 kl 18.30 Urshult
 Människor Mitt i Livet

TISDAG 19 MAJ
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem
 Ut och gå

 

 kl 15.00 Almundsryd
 Dagledigträff – Dragspel &  
 gitarr med Per Axel Tobiasson,
   Simon Tobiasson & 
 Hasse Petersson.

ONSDAG 20 MAJ
 kl 14.30 Äppelgården i Urshult
 Mässa

kl 9.30  Almundsryds församlingshem
 Ut och Gå 

 kl 15.00 Almundsryd
 ID-Gruppen - avslutning

TORSDAG 28 MAJ
 kl 9.00 Urshult
 På gång

 kl 14.30 Solängen i Almundsryd
 Andakt

 kl 18.30 Södra Sandsjö kyrka
 Bönegrupp  

SÖNDAG 31 MAJ 
 Pingstdagen
 kl 11.00 Almundsryd kyrka
 Gudstjänst

 kl 11.00 Tingsås kyrka 
 Gudstjänst

 kl 14.00 Älmegården 
 Gudstjänst. Arne Johansson -  
 dragspel. Kyrkaffe med tårta.

 kl 18.00 Linneryd kyrka 
 Mässa 
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MÅNDAG 8 JUNI
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

 kl 18.30 Urshult
 Människor Mitt i Livet

TISDAG 9 JUNI
 kl 9.00 Tingsryd 
 Morgonbön
 
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem
 Ut och gå

SÖNDAG 14  JUNI
 Första efter trefaldighet 
 kl 10.00 Urshult kyrka
 Mässa

 kl 11.00 Tingsås kyrka
 Mässa

 kl 11.00 Bro loge i Linneryd
 Temagudstjänst i Elvis i våra   
 hjärtan. Britta Mård & Peter   
 Rudenborg framför musikpro-
 gram ur Elvis Presleys repertoar.  
 Bro belysningsförening ordnar   
 våffelservering. 

 kl 18.00 Älmeboda kyrka 
 Jazzkonsert. Ann Milesson &   
 musiker Birgitta Sjögren -   
 andakt.   

 kl 18.00 Almundsryd kyrka
 Gudstjänst      
 
MÅNDAG 15 JUNI
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

TISDAG 16 JUNI
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem
 Ut och Gå 

 kl 19.00 Almundsryd kyrka
 Musik i Sommarkväll – sång &   
 musik med Andreas Persson &  
 Krister Strand

TISDAG 2 JUNI
 kl 9.30 Almundsryd 
 församlingshem Ut och gå

ONSDAG  3 JUNI
 kl 14.30 Konga Allhus i   
 Södra Sandsjö 
 Försommarfest. Allsång med  
 Barbro Lundell. Tårta och kaffe.

 kl 14.30 Äppelgården i Urshult
 Andakt. Eva Persson &   
 Ann-Louise Jonsson

 kl 19.00 Almundsryd kyrka
 Musik i Sommarkväll. 
 Kyrkokören m fl medverkar

 kl 19.00 Tingsås församlings-
 hem Ekumeniskt musikcafé  
 med kyrkokören

TORSDAG 4 JUNI
 kl 9.00 Urshult
 På gång - avslutning

 kl 14.30 Solängen i Almundsryd 
 Sångstund med Seniorkören  
 Andakt

LÖRDAG 6 JUNI 
 kl 9.00 Kyrkvikstugan i 
 Linneryd. Nationaldagsfrukost  
 & firande tillsammans med  
 IOGT-NTO. 
 Ta med egen frukostkorg.
 
 kl 10.00 Tingsås kyrkpark 
 Nationaldagsfirande, tag med  
 kaffekorg.

SÖNDAG 7 JUNI
 Heliga trefaldighets dag. 
 kl 11.00 Väckelsång kyrka  
 Mässa

 kl 11.00 Södra Sandsjö kyrka  
 Musikgudstjänst. Kyrkokören

 kl 15.00 Älmeboda   
 Mässa. Kyrkokören

 kl 16.00 Tingsås kyrka 
 Mässa

 kl 18.00 Urshult
 Musikgudstjänst 
 ”Till sommaren och dig” –                  
            ljuvliga visor i sommarkvällen  
 med Sommarkvartetten. 
 Med Gertrud och Göran
  Magnusson, Marianne,
  Per-Sture Ljungdahl &
            Viking Olsson 

ONSDAG 17 JUNI
 kl 14.30 Äppelgården i Urshult   
 Andakt

 kl 19.00 Urshults församlings-  
 hem. Jordgubbscafé. Kyrko-
 kören m fl medverkar. 
 Kaffeservering.

 kl 21.00  Väckelsång kyrka
 Musik i sommarnatten.  
 
LÖRDAG 20 JUNI
 Midsommardagen
 kl 10.30 Södra Sandsjö
 Kyrkrodd. Välkomna att vara   
 med och bevara denna tradi-
 tion. Annika Karlsson ifrån 
 Söderport kyrkan är guds-  
 tjänstledare & föredragshållare, 
 Larsas spelmän spelar, sam-  
 kväm med kyrk kaffe &
 hembakat efter föredraget. 

 kl 11.00 Tingsås kyrkopark 
 Friluftsgudstjänst

 kl 14.00 Hembygdsgården i   
 Almundsryd
 Friluftsgudstjänst

SÖNDAG 21 JUNI
 Den helige Johannes 
 Döparens dag
 kl 11.00 Kyrkoruinen i  
 Älmeboda. Frilufts gudstjänst
 
 kl 14.00 Vembo Kyrkplats  
 i Urshult
 Friluftsgudstjänst 
 Veniater Eva Persson &    
 Ann-Louise Jonsson 

 VAD ÄR EN VENIAT?
 Venia, fullständig benämning venia  
 concionandi, är ett särskilt tillstånd  
 för lekman att predika vid gudstjänst
 i Svenska kyrkan. En person som   
 innehar venia benämnes veniat.

 kl 18.00  Tingsås kyrka
 Gudstjänst 

MÅNDAG 22 JUNI
 kl 9.30 Tingsås församlings-
 hem Uffes café

TISDAG 23 JUNI
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem Ut och gå

ONSDAG 24 JUNI
 kl 14.00 Örnen i Tingsås Mässa 



VAD ÄR ROLIGAST MED  
KONFIRMATION?

JUNI
KYRKBÅTSRODD

För färden till kyrkan användes
förr ofta kyrkbåtar. Redan tidigt 
uppstod sedvänjan att båtarna 
som hade samma väg hem från 
gudstjänsten rodde i kapp.  
Även utmaningstävlingar utan 
samband till gudstjänstbesök 
förekom. 
Kyrkbåt är en typ av snipa som är 
avsedd för rodd och användes 
bland annat som transportmedel 
till socknens kyrka. 

Kyrkbåtarna har varierat i storlek 
utifrån de enskilda byarnas behov, 
en del mindre båtar vara endast 
utrustade med tre till fyra par åror.  
De större kyrkbåtarna kunde ha 
åtta till tio par åror och bära upp till 
60 personer, någon större för upp 
mot 90 personer har även funnits. 
Den mer vanliga kyrkbåten har haft 
cirka sju till tio par åror.

Den 20 juni - midsommardagen  
så kan man få chansen att åka 
med om man kommer i tid. 
Kyrkrodden avgår från Näsets 
badplats i Dångebo kl 10.30. 
HÄR ÄR TVÅ FOTON FRÅN  
1970-TALET: Nedan ska båtarna 
lägga till vid församlingshemmets 
strand efter de rott från Näsets 
badplats. 

 
 
 
 
 
Här nedan är processionen på väg 
till kyrkan. Mannen till höger i vitt 
kläde är dåvarande kyrkoherden 
Nils Niklasson. 

 kl 14.30 Konga Allhus Mässa

TORSDAG 25 JUNI
 kl 18.00 Tingsås kyrka
 Sommarkonsert på Uffes café   
 avslutar våren med en sommar  
 konsert "Hela kyrkan sjunger"

 kl 18.30 Södra Sandsjö kyrka
 Bönegrupp 

 kl 19.00 Södra Sandsjö kyrka  
 Musik i sommarkväll. ”Den skön
 sjungande floristen” Roland
 Johnsson & Mikael Brorsson som  
 spelar till på accordeon. 

 kl 19.00 Almundsryd
 Musik i Sommarkväll – Sommar  
 toner med Veronica Sandberg -   
 sång & Ulf Svensson - piano.

SÖNDAG 28 JUNI
 Tredje Söndag efter 
 trefaldigheten
 kl 10.00 Almundsryd kyrka
 Mässa

 kl 11.00 Södra Sandsjö 
 Mässa. Ulrik Ingemarsson
 
 kl 11.00 Linneryd Mässa

 kl 11.00  Väckelsång kyrka
 Konfirmationsgudstjänst. 

 kl 16.00 Ulfsryds gamla kyrka 
 Friluftsgudstjänst

MÅNDAG 29 JUNI
 kl 18.30 Tingsås kyrka
 Sinnesrogudstjänt  
 Malin Hartelius.  
 Tema - för barnens skull.

TISDAG 30 JUNI 
 kl 9.30 Almundsryds 
 församlingshem Ut och gå

 kl 14.00 Örnen i Tingsås  
 Sommarfest med Barbro Lundell  
 - sjunger och spelar. Vi bjuder   
 på jordgubbstårta och kaffe

 kl 14.30 Älmegården 
 Mässa 
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Leo Sadaka och Kalle Fritzson 
Vi är unga ledare på årets konfirma-
tion, något vi tycker är riktigt kul 
och utmanade!

Ottilia Bylander & Natalie Holm 

Det bästa med konfirmationen är 
att man lär känna  nya människor 
med samma intresse och samtidigt 
ha möjlighet att rida.

Alfred Rydberg 

Det bästa är maten, gemenskapen 
och kaffet.

SNART DAGS FÖR  
KONFIRMATION! 

Anmäl dig till någon av våra 
spännande grupper. Du som går 
i åttan får en inbjudan och infor-
mationsbroschyr i brevlådan.



FASTAN & FESTEN
ATT STÅ PÅ MODETS SIDA
I årets fasteaktion uppmärksammar vi alla människors rätt att leva ett 
liv i frihet från våld samtidigt som vi lyfter våra partners envetna kamp 
för mänskliga rättigheter. Modiga kvinnor och män som vågar utmana 
traditionella sätt att lösa konflikter på och motverka skadliga normer. 
Tillsammans står vi på modets sida i kampen för rättvis fred, jämställdhet 
och hållbara samhällen. 

Årets fasteaktion heter ”Stå på modets sida” och fokuserar på att vi alla 

har rätt att leva i trygghet och säkerhet i frihet från våld. Målet med årets 
fasteaktion är att samla in 35 miljoner kronor. Tillsammans har vi mak-
ten, modet och styrkan att agera. Tillsammans kan vi göra skillnad.  
DIN GÅVA BEHÖVS.

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, 
en möjlighet och en framtid.

OLIKA SÄTT ATT GE: Plusgironummer: 90 01 22-3 

Bankgironummer: 900-1223   •   Swish: 9001223
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FAKTA OM FASTA 

• Årets största fasta i börjar 40 
dagar före påsk och avslutas på 
påskafton.
• Att fasta behöver inte betyda 
att du avstår från att äta.
En fasta kan lika gärna vara att 
avstå från tv-tittande, godis, 
alkohol, kött, eller något annat. 
• Fastan inleds alltid på en ons-
dag, men inte på samma datum 
varje år. Det är när påskdagen 
infaller som styr när fastan 
inleds.
• Innan fastan börjar har vi tre 
festdagar, som kallas fastlagen. 
Fastlagen börjar med fastlags-
söndagen och avslutas med 
fettisdagen.

Inger Nilsson och Kerstin Rydén 
Boendeort: Linneryd och Öland
 
Hur ska en fastlagsbulle vara?
Båda tycker med mycket mandel-
massa, grädde och florsocker på 
toppen!
 

Varför är du i kyrkan i dag?
Inger var i kyrkan för Tacksägelse 
för en väninna och lyssna på sång 
av Hanna Sjöberg. Kerstin säger 
hon var i kyrkan för en stunds sin-
nesro. Inger instämmer och säger 
att det var även hon. 

HUR SKA EN SEMLA VARA?



HUR SKA EN SEMLA VARA?

Signe, Esther och Matilda var på 
gudstjänst i Urshults kyrka. 

En fastlagsbulle ska ha mycket man-
delmassa, lagom mycket grädde och 
locket ska vara tunt. 
Signe och Esther vet vad de pratar 
om då de hade själva hjälpt till att 
fixa fastlagsbullarna till kyrkkaffet!

Katarina Persson, Kroksjöbo 
En perfekt fastlagsbulle ska vara en
bulle med lite kardemumma i degen.
Sedan ska det vara grädde emellan 
med lite mandelmassa under.

Berit Johansson, Tingsryd 
Helst hembakad. Använd inkråmet 
tillsammans med mandelmassa & 
vispgrädde i bullen. Ej för mycket 
vispgrädde under locket.

Fastlagsbullar i Södra Sandsjö 
församlingshem.

Bo Ericsson, Södra Sandsjö  
Som Urshultsbagarn´s semlor. Håkan Stahre, Kyrkhult

Som den ska vara, inget nymodigt 
trams.

Fastlagsbullar i Väckelsång

Älmeboda kyrka  
familjegudstjänst

Stella Hammarström Nilsson
Hur ska en fastlagsbulle var?
Vanlig semla. Mycket grädde och 
stora.
Varför är du i kyrkan idag?
För att jag ska sjunga.

Henrik Nilsson
Hur ska en fastlagsbulle var?
Dom ska vara små och då kan man 
äta flera. Vanliga blandningen.
Varför är du i kyrkan idag?
För att lyssna på solstrålen.

Roland Sjögren
Hur ska en fastlagsbulle vara?
Grädde blandat med inkråmet och 
mandelmassa.
Inget florpuder för det hamnar 
ändå bara i näsan.
Varför är du kyrkan idag?
Det är lugnt och avkopplande i 
kyrkan. Och sen är det semlor och 
det förhöjer det hela.

Anna-Lena Streling Carlsson, 
Väckelsång

Inte för stor. Mandelmassan får 
gärna ha lite små mandelbitar men 
inte vara blandad med grädden.  
”Hatten” ska vara lite mindre än 
botten.
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I GUDS TJÄNST

De nybakade sconesen fyller 
köket i Säljeryd med en varm 
och hemtrevlig doft.   
Vi är i Ankis kök. Ett hem som 
andas trygghet, värme och 
stabilitet. Jag tänker att huset 
och kantor Anki, Ann- christine 
Lindevist,  påminner om varan-
dra; trygga som berget.
Efter 43 år i tjänst i Väckelsång har 
hon till slut lämnat sitt uppdrag 
och gått i pension. Självklart är 
tomrummet efter henne stort, men 
alla som vet hur mycket arbete som 
hon har lagt ned unnar henne en 
välbehövlig vila.

Livets stora händelser
I glädje och sorg, i skratt och tårar 
har hon följt sina församlingsbor 
och delat deras liv. Tonerna från 
Ankis orgel har följt dem genom 
alla viktiga händelser som dop, 
konfirmation, vigsel och begrav-
ning. I nästan ett halvt sekel har 
hennes engagemang kommit att 
prägla en stor del av kyrkan samt 
samhällslivet i och runt Väckel-
sångs församling. Genom Anki har 
kyrkan och församlingen fått möta 
ny musik. Allt från klassiska verk 
som Vivaldis Gloria, som hon satte 
upp i höstas, till härliga musikaler 
som Sound of music och Folk och 
rövare i Kamomilla stad.

- Tänk, när jag började fanns det 
inte ens ett piano, vare sig i kyrkan 
eller i sockenstugan, berättar Anki.

43 år av tjänst i heligt rum 
Fast det kunde hon ju inte drömma 
om när hon som nybakad kantor 
klev in första arbetsdag en sommar 
för så många år sen. Allt tack vare 
handfast ingripande från Ankis 
mamma Mimmi. Mimmi ringde 
nämligen dåvarande kyrkoherden 
Jan Olle Wikström och rekommen-
derade honom att anställa Anki på 
ett vikariat, och så blev det.

- Fast jag hade nu aldrig trott att 
jag skulle bli kvar så länge.
Men det var inte helt enkelt för 
en ung kvinna i 20 årsåldern att 
kliva in i en helt mansdominerad 
värld. Fördomarna var många, men 
Anki var stark och kyrkoherde 
Wikström fanns alltid där, upp-
muntrande och stöttande. Men 
ibland kan dumt tal också bli till 
en drivkraft. Den person som sa 
till Anki att ; ”spela fint på sönda-
garna kunde hon nog, men någon 
kör skulle det aldrig bli”, har nog 
fått bita sig tungan mer än en gång. 
Anki ilsknade till, antog utmaning 
och strax efteråt hade det som 
skulle bli grunden till Väckelsångs 
kyrkokör tagit sin början. Kantorns 
syster och hennes vänner tillfråga-
des och en ungdomskör bildades. 
Och så till jul frågade Anki några 
som varit med ikyrkokören som 
fanns innan hon började om de 

inte kunde tänka sig att vara med 
och sjunga till jul. De ställde upp och 
på den vägen är det. De unga mötte 
de äldre, glädjen att musicera band 
dem samman.

 
Körlivet förenar
- Det är så fint med körsång. Här 
möts alla, barn, kvinnor och män, 
gammal och ung, rik som fattig.  
I kören finns jämlikhet på alla plan, 
förklarar Anki. Efter några år var 
det dags att utveckla arbetet med 
körer ännu mer, det var dags för en 
barnkör. Anki berättar hur hon satte 
upp lappar överallt i samhället, och 
responsen blev överväldigande.
- Det vällde in ungar, till slut var det 
över 70 barn. Det hade jag aldrig 
trott. 
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NY PÅ JOBBET

Rickard Scheffer är ny musi-
ker inom Tingsryds pastorat,  
vi hälsar honom välkommen! 

Rickard har tidigare jobbat inom 
pastoratet samt dess olika för-
samlingar och har nu bestämt 
sig för att börja här igen vilket vi 
tycker är väldigt kul då de flesta 
sedan tidigare känner Rickard. 

- Mitt mål är att få göra det jag 
tycker bäst om, att få hålla på med 
musik, kompa körer mm. Jag vill 
även göra mitt yttersta för att föra 
vidare det fantastiska och ambitiösa 
arbete som Anki byggt upp under 
nästan 42 år. 
 
Det känns mycket spännande att 
få börja i en omgivning jag känner 
till men med andra förutsättningar, 
sade Rickard på Ankis avtackning 
där han deltog med stor respekt för 
den kantorska som lagt grunden till 
det han vill bygga vidare på. 

- Det behövs lite förnyelse. 
Det ska bli intressant och givande 
att få förnya och förbättra med den 
erfarenhet som jag själv har som 
pedagog, musiker och tonsättare. 
Rickard myser lite lätt medans han 
avrundar med ett stort leende. 

BILD OCH TEXT:  
Oskar Olofsson

Stöttande gemenskap 
Så gick åren, och Anki ser tillbaka
på ett, som hon själv beskriver det, 
fantastiskt arbetsliv. Men allt har inte 
bara varit ljust och glatt. I en försam-
ling och i en kör svetsas människor 
samman, man delar tro och liv. Nat-
ten den 28 september 1994 förändra-
des allt. Fyra församlingsbor var på 
väg med en hjälpsändning till Est-
land. Fyra goda vänner som aldrig 
kom tillbaka igen. Men mitt i sorgen 
växte ändå gemenskapen, alla kom 
till kyrkan, församlingen stöttade 
varandra.
- Vi växte där, mitt i all sorg fick vi 
väldigt starka band till varandra.
 
Sconesen på kakfatet i Ankis kök 
börjar ta slut och vi bryter upp, men 
innan vi skiljs åt stannar vi till  
i vardagsrummet vid tramporgeln. 
Ett fantastisk instrument som Anki 
fått av Lars Aldén. En gång stod den 
i Linneryds prästgård och enligt 
sägnen har Lina Sandell själv spelat 
på den. 
 
Anki sätter sig ner och tonerna fyller 
rummet. Hur blev den då, tiden som 
blev hennes arbetsliv? Anki ser lite 
fundersam ut och säger att jobbet 
som kantor har ändrats mycket sen 

hon tog examen. Då kunde hon 
lägga sin tid på musiken, på körer, 
på att utbilda, ha piano- och orgel-
elever, och bygga församling.  
 
I guds tjänst 
De sista åren blev mer splittrade,
hon arbetade i hela Tingsryds 
pastorat och dessutom fick mycket 
tid läggas på administration. Men 
ändå har hon alltid älskat sitt jobb. 
Alla möten, alla resor alla fantastis-
ka musikupplevelse, att få arbeta i 
guds tjänst i Gudstjänst. 

- Det hade jag  aldrig trott!  
I min vildaste fantasi hade jag ald-
rig kunnat föreställa mig hur myck-
et jag skulle fått uppleva under mitt 
yrkesliv. 

Efter en kram och ett ” vi ses snart” 
rullar bilen ut på stora vägen.  
Tonerna av Amazing grace ljuder 
fortfarande i mina öron, och jag 
tänker att musiken och Anki lik-
som hör ihop. Längtan och kärle-
ken till kyrkan och orgeln finns där. 
Så även om hon nu är pensionär 
kommer hon helt säkert att finnas 
här, hälsa på, öva och hjälpa till att 
utveckla musiken i gudstjänst.
 
TEXT: Jessica Fritzson



KORSORD
RÄTT SVAR: Ett barn är fött på denna dag. Glädje blands guds. 
VINNARE Kennerth Eknäs - välkomen in till Tingsryds pastorat för att hämta ut din vinst.
TÄVLING Skicka in svaret ni får i de gula rutorna senast den 31 maj. En vinnare kommer koras och 
vinsten är en överraskning från Tingsryd pastorat. För kontaktuppgifter - se sista sidan.
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PPSSAALLMMEENN
"Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa aaaaaa aaa aaa ,
då han på korset dör ock för mig."
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KORSORD
HJÄLP I MÖRKRET
När det ofattbara inträffar, när 
någon vi älskar dör, då kan 
samtal och möjligheten att dela 
sorgen med andra vara en hjälp.

Prästen Jörgen Gustavsson har haft 
den här formen av samtalsgrupper 
i Tingsrydspastorat sedan 2005. 
Det har inte blivit grupper varje 
år, men så fort behovet har funnits 
har  Jörgen erbjudit en grupp, ofta 
tillsammans med diakonen Anna 
Fosselius.
Jörgen beskriver att medlemmarna 
i gruppen hjälper att sätta ord på 
sin egen sorg. 
- Så småningom kan man se att 

Det kan handla om sjukdom eller 
om hastig oväntad död. Vid tredje 
träffen pratar vi om hur sorgen 
påverkar vår hälsa. Fjärde träffen 
ägnas åt sorgens olika faser och 
vilka reaktioner som är vanliga. De 
sista två sista träffarna pratar vi om 
hur lever vidare. 

PLANERAD START  
Måndag  6 april kl 14.00 i  
Tingsryds församlingshem. 

Varmt välkommen att  
vara med!
Kontakt  
Jörgen Gustavsson, präst  
0477-77 90 70

SORGEGRUPPEN

Vid många tillfällen i livet behöver 
man dela sina upplevelser med 
varandra i samtal. I en grupp kan 
man stötta varandra för att kunna 
komma vidare. Sorgen är indivi-
duell och drabbar oss alla olika.

Hur fungerar en Leva vidare 
grupp?
Vid första träffen får vi tillfälle att 
presentera oss för varandra. Vem 
är jag? Hur har mitt liv sett ut? Var 
och en berättar det man själv vill 
känner sig trygg med. 
Andra träffen ger oss tillfälle att 
samtala som om som har lämnar 
oss och hur vi känner oss. 

det finns hopp, att det går att leva 
vidare.
Men det är inget hastverk, sorgen 
måste få ha sin tid. Men Jörgen 
menar att det finns en risk att den 
som sörjer fastnar och blir kvar, 
helt oförmögen att ta sig vidare. 
En annan fara är att man kastar 
sig in i arbete, blir överaktiv och 
försöker springa ifrån smärtan. 
Många blir väldigt ensamma också. 
Fast Jörgen tror att det problemet 
är större i städer
- På landsbygden känner folk ofta  
varandra, bryr sig om och ser var-
andra. Då är risken för ensamhet 
mindre.

Sorgegrupp eller leva-vidaregrupp



TINGSÅS

ALMUNDSRYD

VÄCKELSÅNG

URSHULT

LINNERYD

SÖDRA SANDSJÖ

ÄLMEBODA

Präst Ingmar Eriksson 0477-77 90 13
Kyrkomusiker Joseph Causey 0477-77 90 22
Barnkör Maria-Therese Davidsson 0477-77 90 31
Församlingspedagog Magnus Signér 0477-77 90 34
Kyrkvaktmästare Viktor Elmgren 0477-77 90 62
Värdinna Kerstin Gutjahr 0477-77 90 18
Förs.rådets ordförande Christina Franzén 076-306 48 44

Vik. präst Anders Hedlund 0477-77 90 14
Kyrkomusiker Britta Mård 0477-77 90 25
Församlingspedagog Magnus Signér 0477-77 90 34
Kyrkvaktmästare Linus Petersson 0477-77 90 63
Kyrkvaktmästare Henrik Olsson 0477-77 90 60
Kyrkvaktmästare/värdinna Kerstin Gutjahr 0477-77 90 18
Förs.rådets ordförande Göran Mård 070-680 04 75
Barnkör Maria-Therese Davidsson 0477-77 90 31

Vik. präst Anders Hedlund 0477-77 90 14
Kyrkomusiker Britta Mård 0477-77 90 25
Församlingspedagog Magnus Signér 0477-77 90 34
Kyrkvaktmästare Julius Karlsson 0477-77 90 59
Kyrkvaktmästare Sonja Svensson 0477-77 90 52
Kyrkvaktmästare Birgitta Nordstöm  0477-779057
Förs.rådets ordförande             Björn Elmqvist  073-039 98 33  
Barnkör Maria-Therese Davidsson 0477-77 90 31

Präst  Anne Gräns 0477-77 90 04
Kyrkomusiker Ulf Svensson 0477-77 90 24
Församlingspedagog Eva-Lena Svensson 0477-77 90 35
Kyrkvaktmästare Krister Strand 0477-77 90 53
Förs.rådets ordförande          Ann-Louise Jonsson 0459-812 43

Präst Jessica Fritzson 0477-77 90 15
Vik. präst Jörgen Gustavsson 0477-77 90 70
Kyrkomusiker Richard Scheffer 0477-77 90 20
Församlingspedagog Eva Pleijel 0477-77 90 32
Kyrkvaktmästare Lehna Gustafsson 0477-77 90 58
Kyrkvaktmästare Julius Karlsson 0477-77 90 59
Förs.rådets ordförande             Gunvor Petersson  0470-335 08 
Kyrkvaktmästare Andreas Persson 0477-77 90 54 
Barnkör Maria-Therese Davidsson 0477-77 90 31

Präst Jessica Fritzson 0477-77 90 15
Kyrkomusiker Joseph Causey 0477-77 90 22
Församlingspedagog Eva Pleijel 0477-77 90 32
Lokalvårdare Anette Lennartsson 0477-77 90 43
Kyrkvaktmästare Johnny Linder 0477-77 90 51
Kyrkvaktmästare Sonja Svensson 0477-77 90 52
Kyrkvaktmästare Julius Karlsson 0477-77 90 59
Förs.rådets ordförande Birgitta Arvidsson 076-021 09 75

TINGSÅS LINNERYD

VÄCKELSÅNG

ÄLMEBODA

ALMUNDSRYD

SÖDRA SANDSJÖ

URSHULT
Präst  Anne Gräns 0477-77 90 04
Församlingspedagog Eva-Lena Svensson 0477-77 90 35
Kyrkvaktmästare Pher Rosvall 0477-77 90 56
Kyrkvaktmästare Daniel Pettersson 0477-77 90 65
Kyrkvaktmästare/värdinna Petra Mattsson 0477-77 90 73
Förs.rådets ordf. Ann-Charlotte Johansson 0760-17 56 26

Växel  0477-77 90 00
Reception/bokningar Elinita Ottosson 0477-77 90 42
Tf Kyrkoherde Erland Johansson 0477-77 90 09
Diakon Anna Fosselius 0477-77 90 16
Diakon Anna Sjödalen 0477-77 90 11
Ekonomi/personal Lotta Karlsson Strömberg 0477-77 90 01

Besöksadress: Öppettider måndag
Kyrkogatan 1, 362 30 Tingsryd   tisdag
Fakturaadress (vi har elektronisk faktura-  onsdag
hantering): Tingsryds pastorat   torsdag
Fack 77800316,    fredag
Box 15018,   750 15 Uppsala
Mail: tingsryd.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tingsryd

Kyrkogårdschef Sofie Flodin 0477-77 90 50
Gravbok Petra Davidsson 0477-77 90 03
Kyrkorådets ordförande Birgitta Arvidsson 076-021 09 75

Kyrkoförvaltningen i Tingsryd handlägger ekonomi, fastighets- 
och begravningsfrågor samt bokningar av dop, vigslar,  
begravningar och lokaler i hela pastoratet. 

Präst och diakon tar gärna emot för enskilda samtal eller gör 
hembesök, ring och boka tid.

Minnesgåvor till kyrkliga ändamål inbetalas till bg 5350-1136. 
Märk betalningen med den avlidnes namn, givare samt ändamål.

TILL DIN TJÄNST I TINGSRYDS PASTORAT
PASTORSEXPEDITIONEN

09:30–12:00  På vår hemsida kan du hitta mail adresser 
09:30–12:00 under Personal, kontaktuppgifter till 
         Stängt förtroende valda och mer om vad som 
09:30–12:00 händer i pastoratet.
         Stängt


