
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.
Sv ps 193

Dop i Hultsjö sid 6 Predikoturer sid 10 Mission i Turkiet sid 12

Kyrkoblad
Nr 1 2020  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 
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Påsken…

BETRAKTELSE

Nyss har vi firat jul, känns det som åtminstone. Julen 
är en folklig högtid i norden. Granar, gröt och julskinka 
blandas med julsånger som kretsar kring det som 
hände i Betlehem för 2000 år sedan. Även de som inte 
tillhör de gudstjänstfirandes skara brukar pricka in ett 
gudstjänstbesök i december. Barnet i krubban känns 
lätt att ta till sig. ”Stilla natt” spelas i olika varianter på 
vart enda varuhus med självbevarelsedrift långt innan 
julfirandet tar sin början.

Påsken är svårare. Av någon anledning har påskfirandet 
inte fått så starka folkliga rötter i vårt nordliga land. Ta-
lar man med äldre människor brukar de ofta lyfta fram 
vad de inte fick göra på långfredagen under uppväxten 
när jag ber om påskminnen.

Några gånger i mitt vuxna liv har jag fått förmånen att 
fira påsk i Spanien. Jag glömmer inte en påsk jag firade 
med mina spanska vänner i Sevilla. Under hela stilla 
veckan var folk ute och följde olika typer av påskproces-
sioner. Där fanns en medeltida tradition som överlevt in 
i modern tid. Botgörare klädde sig i vita dräkter och bar 

kors av skiftande storlek. Statyer av Jesus, jungfru  
Maria och andra personer i påskdramat bars runt i 
staden. Blåsorkestrar gick runt och spelar mollstämd 
musik.
 
På påsknatten, när hela staden firar övergången från 
mörker till ljus, från död till liv, exploderar glädjen bland 
människor.

Passionsberättelsen om Jesus lidande och död är på 
många sätt tung. Kontrasten mot julevangeliet är på-
taglig. Då behöver vi påminna oss om vad Jesus lidande 
och död egentligen går ut på. I Johannesevangeliets 
3:e kapitel finner vi en bibelvers som sammanfattar 
påskdramat: ”Så älskade Gud världen att han gav den 
sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå 
under utan ha evigt liv”.

Vad kan vara mer glädjefyllt än det?

Med önskan om Guds rika välsignelse
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Barn i pastoratet erbjuds även i år ”Sommarlovskul”- som 
är ett dagläger med massa roliga aktiviteter. I Sävsjö erbjuds 
tre veckor och i Vrigstad två veckor. De barn som deltar i 
den regelbundna gruppverksamheten under året har förtur. 
Kvarvarande platser annonseras ut i Sävsjöappen och på vår 
hemsida måndagen den 20 april. Det är först till kvarn som 
gäller!!! 

Sommarlovs-
kul för alla 
glada barn

Bibeläventyret
Sävsjö pastorat och många andra kyr-
kor i Sverige erbjuder mellanstadiet Bi-
beläventyret. Som bibeläventyrare får 
man gå en utbildning hos Svenska bibel-
sällskapet. När man har gått denna ut-
bildning blir man licensierad bibeläven-
tyrare och får använda ett pedagogiskt 
material som är utvecklad för åk 4 – 5.

Så här går det till
Vi börjar med att bygga upp Israels 
karta i klassrummet och märker ut flo-
den Jordan, Genesarets sjö och Döda 
havet m.m. Jag har med mig en stor 
Bibel som innehåller alla bibelböcker. 
Eleverna får komma fram och öppna en 
bok, som innehåller en sak som symbo-
liserar det som den aktuella bibelboken 
handlar om. Genom rörelser, rapp, dra-
ma, bilder och bibelbingo m.m. blir det 
en spännande resa i Bibelns värld. En 
elev får komma fram och öppna Första 
Mosebok och vi börjar med att berätta 
om skapelsen. Vi försätter med Noas 
ark, Abraham, Jona och David m.fl. 
Tillsammans upptäcker vi många spän-
nande berättelser och personer i Bibeln, 
samtidigt som eleverna gör rörelser till 
de olika händelser som jag berättar om.
Kung David möter vi i de böckerna som 
vi kallar för de poetiska böckerna och 
Jona i de profetiska böckerna. Men vad 

är en profet? En person som för Guds 
talan till folket.

Nya testamentet börjar cirka år 0 med 
Jesu födelse i Betlehem, och då börjar vi 
vår tideräkning.  Denna händelse minns 
vi när vi firar jul. Vi får följa Jesus ge-
nom de fyra evangelierna. Jesus dör och 
uppstår och det är därför vi firar påsk. 
Vi går vidare i Bibeln och får möta fler 
spännande personer som t.ex. Jesu lär-
jungar och en person som heter Paulus. 
För att eleverna ska få en inblick i histo-
rien och om var vi befinner oss följer vi 
en tidslinje, som visar när i tiden detta 
hände i Israel. 

Hur såg det ut i Sverige och Norden 

vid denna tidpunkt? 1200 - 1300-talet 
före Kristus befann vi oss i bronsåldern. 
På tidslinjen ser vi att då levde Mose i 
Gamla testamentet. Eleverna får själva 
följa med och anteckna i ett arbetsma-
terial.

Vi är många bibeläventyrare som är 
ute i skolorna i hela Sverige och berät-
tar om Bibelns historia. Det är både ro-
ligt och spännande att få komma ut i 
skolorna och berätta om kristendomens 
historia. Framförallt är det roligt att 
träffa elever och lärare!

Maritha Johansson, 
församlingspedagog 
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PÅ GÅNG I PASTORATETPÅ GÅNG I PASTORATET

SÄVSJÖ 
FÖRSAMLING
SÄVSJÖ

Läxhjälp                                                                                                                   
Torsdagar kl 16.30 – 17.30 erbjuds 
det svenskundervisning eller läxhjälp i 
församlingshemmet. Ett tiotal pedagoger 
erbjuder dig hjälp med svenska, matema-
tik samt engelska. Intresserad att hjälpa 
till? Kontakta Ilse Karlsson. ”Från Selma till Silvia” 

Måndagen 20 april kl 15.00 gästar May-
Lis Lundberg Sävsjö församlingshem. 
May-Lis som är modist, kommer från Vär-
namo. May-Lis kåserar över ämnet; ”Från 
Selma till Silvia”. Hon tar också med sig 
hattar för fest och vardag. Servering av 
afternoon tea. Allsång med Harald Peters-
son. Lotterier. Insamling till Act Svenska 
kyrkan. Kom gärna i hatt!

Vårkonsert
Lördagen 2 maj kl 16.00 är det vårkon-
sert i Vallsjö kyrka med Sävsjö kyrkokör. 
Eva-Marie Nilsson spelar piano.

Jubileumskonsert
Lördagen 13 juni kl 16.00 är det jubi-
leumskonsert i Vallsjö kyrka. Alseda 
Vokalensemble firar 10 år!

SKEPPERSTAD

Emmausvandring 
Annandag påsk, 13 april kl 9.30 är det 
Emmausvandring i Skepperstad. Vand-
ringen utgår från församlingsgården. Kl 
11.00 firas det mässa i kyrkan och däref-
ter är det kaffe i församlingsgården.

Gökotta
Kristi himmelfärdsdag, 21 maj kl 9.00 är 
det gökotta i Skepperstad; Högelid. Sång 
och musik av Carina Hult och Johnny 
Teglert. Kaffeservering.

STOCKARYDS 
FÖRSAMLING
HULTSJÖ

Gökotta  
Kristi himmelfärdsdag 21 maj kl 9.00 är 
det gökotta i Hultsjö kyrkpark. Kören Jubi-
late medverkar. Kaffeservering i parken. 

Friluftsgudstjänst                                                                                                                                    
Söndagen 7 juni kl 10.00 är det frilufts-
gudstjänst i Hultsjö kyrkpark. Korvgrill-
ning.

”VIP-
kvällar”
– Väldigt Intressanta 
Personer – 
I Sävsjö församlingshem har det 
under vårterminen funnits möjlig-
het att lyssna till några färgstarka 
män i Bibeln. Det har handlat om 
mod, tillit och en stark förtröstan 
på Gud. Terminens sista VIP-kväll 
handlar om Abraham. Kvällen 
inleds med något enkelt att äta. 
Torsdagen 16 april kl 18.30 kom-
mer Jan Holmqvist att tala om 
”Abraham – Att följa sin inre röst”.
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PÅ GÅNG I PASTORATET

Svenska kyrkans mötesplats vid torget i Sävsjö. Öppet måndag och fredag kl 9-12 samt onsdag kl 17-18.30 

Händer på Kamelen

”Nu ska vi sjunga” 
Onsdagen 6 maj kl 17.30 gästar Yvonne Einvall 
och Christina Johansson Kamelen. Tillsam-
mans minns vi de älskade vår- och sommar-
sångerna från skolsångboken. Ostkakeser-
vering.

Glasscafé
Onsdagskvällar kl 17.00 under juni  
månad serverar vi glass på Kamelen. 

Vårglada Sävsjö
Lördagen 30 maj är det Vårglada Sävsjö. Kamelen 
har öppet för kaffeservering kl 10.00-13.00.

RÖRVIK 

Ekumeniska trivselträffar
Onsdagar kl 14.00
15 april – Rörviks småkyrka. ”Ett ljus för 
hoppet”; Göran Gustavsson berättar om 
sin son Johan som var fånge i Mali. 
6 maj – Frikyrkan Rörvik

STOCKARYD

Ekumenisk dagledigträff
Tisdagen 14 april kl 15.00 är det ekume-
nisk dagledigträff i Stockaryds försam-
lingsgård; ”Sånger till glädje och tröst” 
– Lindor Lindén och Charlotte Crona 
underhåller med sång och musik.

Vårfest 
Tisdagen 2 juni kl 19.00 är det vårfest 
i Stockaryds församlingsgård. Kören 
Jubilate inbjuder till en kväll med sång 
och musik. Kaffe med fralla och kaka. Lot-
terier. Insamling till Act Svenska kyrkan.

Nationaldagsfirande                                                                                                                                   
Lördagen 6 juni inbjuder Stockaryds 
samhällsförening under eftermiddagen till 
nationaldagsfirande i hembygdsparken. 
Internationella gruppen anordnar lotterier 
till förmån för Act Svenska kyrkan. 

VRIGSTAD-HYLLETOFTA

Öppet café
Varje måndag kl 10.00-12.00 är det  
Öppet café i församlingshemmet. En 
gång i månaden serveras det våfflor; 20 
april, 11 maj samt 8 juni. Vårterminens 
sista gång blir måndagen 8 juni. 

Påsktårta
Påskdagen 12 april kl 10.00 
firas det högmässa i kyr-
kan. Därefter inbjuder 
Diakonigruppen alla 
till kaffe och tårta i 
församlingshemmet.

Vårkonsert
Söndagen 26 april kl 
18.00  är det vårkonsert i Vrigstads kyrka 
med Cantabile samt ”De sjungande vakt-
mästarna”; Johnny, Alf och Torgny. Gert 
Blom spelar trumpet.

Vrigstads marknad
Lördagen 16 maj kommer Vrigstads 
kyrkliga syförening ha tombola på mark-
naden med hembakat bröd som vinster. 
Insamlade medel skänks till välgörande 
ändamål.

Friluftsgudstjänst
Kristi himmelsfärdsdag torsdagen 21 
maj kl 10.00 är det friluftsgudstjänst i 
Hylletofta hembygdsgård. Medtag gärna 
kaffekorg.

Nationaldagen 
Söndagen 6 juni kl 10.00 är det morgon-
bön i Vrigstads kyrka. Diakonigruppen 
serverar sedan kaffe och kakor i Tegnér-
parken. 

Musik i sommarkväll
Onsdagen 17 juni kl 19.00 är det konsert 
i Vrigstads kyrka med Cantabile.

Kamelcykling
Söndagen 7 juni kl 16.00 anordnas det en 
cykelutflykt till Norra Ljunga församlingsgård. 
Samling utanför Kamelen vid Sävsjö torg. 
Bilskjuts avgår kl 16.15. Vid församlings-
gården finns det möjlighet att gå en 
tipspromenad. Altarrådet serverar 
korv. Eftermiddagen avslutas med 
gudstjänst kl 18.00 i kyrkan. Sång av 
Zelda Alvehed. 

Kamelvandrarna
Måndagar kl 9.30, med utgång från Kamelen promenerar vi 
cirka 50 minuter för att sedan avslutningsvis dricka en kopp 
kaffe på Kamelen.
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 Dop i 

Hultsjö
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”Fyra i ett”

lockan 13.00 ringde kyrk-
klockorna i Hultsjö kyrka 
och inledde dopgudstjäns-

ten. Först in var Tilde 9 år som bar pro-
cessionskorset. Hon följdes tätt av sin 
lillasyster Agnes 7 år som bar kannan 
med vatten och mamma Mikaela som 
höll lillasyster Signe i handen. Sist men 
inte minst in, var lillebror Malte 1 år 
som höll pappa Mattias hand. Familjen 
följdes av prästen Sara Hammarlund. 
Solen sken in genom fönstren och synen 
av denna familj var helt underbar.

De äldsta systrarna Tilde och Agnes 
tog aktivt del i ceremonin och läste tex-
ter samt hällde upp dopvattnet i dop-
funten. Barnen döptes en efter en och 
till slut stod alla fyra barnen framför 

altaret med var sitt dopljus. 
Efter dopet pratade jag med mam-

man i familjen och undrade, om hon 
och barnen kunde berätta lite om hur 
tankarna hade gott innan de beslutade 
sig för att döpa barnen. Mikaela berät-
tade att till en början så velade hon och 
Mattias om de skulle döpa Tilde som är 
äldst. Till slut kom de fram till att detta 
var något som alla deras barn skulle få 
välja själva. 

Mikaela berättar: ”När Malte föddes 
började Tilde och Agnes smått prata om 
dop. De tyckte att han skulle döpa sig 
för det är fint. I början av 2019 döp-
tes en kusin som var 4-5 månader, och 
när en annan kusin som var 5 år döptes 
senare på våren, började alla systrarna 

prata om att de också ville döpas.”
Äldsta systern Tilde berättade att de 

pratade i skolan, med några tjejer i hen-
nes klass om fördelarna med att vara 
döpt. En av fördelarna var att man fick 
gifta sig i kyrkan och att man fick till-
höra kristendomen. De pratade även 
religion i skolan och Tilde bestämde sig 
för att hon ville döpa sig. Tilde berättar: 
”Min kusin Hilma som var 5 år döpte 
sig. Jag tyckte det var modigt av henne 
och jag ville också göra det, men jag var 
lite nervös.”

Dopet var dagen innan första advent. 
När jag såg det fyra ljusen gick tankarna 
till de fyra adventsljusen. Prästen knöt 
också ihop dopljusen med adventsljusen 
i sin predikan. Advent betyder ankomst. 
Vi väntar på någon i adventstiden. Fa-
miljen Norén Holmberg väntade också, 
men med att döpa sina barn och till slut 
så fick barnen bestämma om att de ville 
döpa sig.

Väntandet var inte förgäves. Att döpa 
alla sina fyra barn blev väldigt speciellt 
och ett minne för såväl familjen som de 
närvarande.

Väljer att avsluta med Tildes ord: ”Man 
hamnar i Jesu händer när man döper 
sig.”

Enikö Fülöp, församlingspedagog

Sista lördagen i slutet av november fick jag vara med om något speciellt, som jag 
kommer att bära med mig resten av mitt liv. Fyra barn från samma familj, som jag hade 

och fortfarande har förmånen att ha i olika verksamheter skulle döpas.
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Glimtar från verksamheten

Små och stora, Sävsjö

Födelsedagsfest i Sävsjö Modevisning i Vrigstad

Lilla konstnären

Pilgrimsvandring

VIP- kväll med Lennart Ljungkvist Diakonikören
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Församlingen har tagit emot en gåva till minne av Britta 
Johansson, Karstorp, som dog den 24 december 2018. Två 
ljusstakar har tagits emot i samband med gökottan hos Bri-
tha Fransson i Högelid vid Kristi himmelfärdsdag den 30 
maj 2019. Det är barnen John-Erik, Lisbeth och Annelie 
som skänker ljusstakarna till minne av Britta och de place-
ras i Skepperstads kyrka.

Församlingen har tagit emot en gåva till minne av Kerstin 
Flink, Sävsjö, som dog den 3 maj 2019. Ett sakraments-
skåp, för förvaring av de instiftade bröden som är över vid 
nattvardsfirande, har skänkts för att pryda Vallsjö kyrka. 
Skåpet är tillverkat av Torgny Gustafsson. Det är barnen 
Anders, Magnus och Jonas som skänker sakramentsskåpet 
till minne av Kerstin. Det invigdes den 2 februari 2020 på 
kyndelsmässodagen i Vallsjö kyrka.

Sävsjö församling är tacksamma och glada för gåvorna.

Affi Arvidsson, 
inventarieansvarig kyrkvärd i Sävsjö församling

Nya inventarier i 
Sävsjö församling

Pilgrimsvandring

Små och stora, Vrigstad

Sakramentsskåpet omges av Erik Karlsson, Torgny Gustafsson, 
Jonas Flink och Anders Flink.

De praktfulla ljus-
stakarna pryder 
Skepperstads 
kyrka.

Kom ska vi sjunga, Kamelen

VIP-kväll med Ulla Björk

Saltföredrag med Ingemar Johansson
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PREDIKOTURER 17 APRIL - 16 JUNI

VALLSJÖ KYRKA   
Vallsjö kyrka

Fre 10 april kl 10.00 Gudstjänst

Lör 11 april kl 23.00 Påsknattsmässa

Sön 12 april kl 10.00 Familjemässa med söndagsskola

Lör 18 april kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 19 april kl 10.00 Högmässa

Sön 26 april kl 10.00 Högmässa

Lör 2 maj kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 3 maj kl 10.00 Högmässa

Sön 10 maj kl 10.00 Högmässa

Lör 16 maj kl 11.00 Konfirmationsgudstjänst

Lör 16 maj kl 15.00 Konfirmationsgudstjänst

Sön 17 maj kl 10.00 Högmässa med konfirmander

Sön 24 maj kl 10.00 Högmässa

Sön 31 maj kl 10.00 Högmässa 

  Sammanlyst för pastoratet

Sön 7 juni kl 10.00 Högmässa

Lör 13 juni kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 14 juni kl 10.00 Högmässa

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Tis 7 april kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 14 april kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 15 april kl 19.00 Veckomässa

Tis 21 april kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 22 april kl 19.00 Veckomässa

Tis 28 april kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 29 april kl 19.00 Veckomässa

Tis 5 maj kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 6 maj kl 19.00 Veckomässa

Tis 12 maj kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 13 maj kl 19.00 Veckomässa

Tis 19 maj kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 20 maj kl 19.00 Veckomässa

Tis 26 maj kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 27 maj kl 19.00 Veckomässa

Tis 2 juni kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 3 juni kl 19.00 Veckomässa

Ons 10 juni kl 19.00 Veckomässa

SKEPPERSTAD KYRKA
Mån 13 april kl 11.00 Emmausmässa

HÖGELID, SKEPPERSTAD
Tor 21 maj kl 9.00 Gökotta

HJÄRTLANDA KYRKA
Tor 9 april  kl 19.00 Mässa

ÄRNANÄS
Sön 31 maj kl 18.00 Gudstjänst

NORRA LJUNGA KYRKA
Sön 7 juni kl 18.00 Cykelgudstjänst

VRIGSTAD KYRKA
Ons 8 april kl 19.00 Passionsgudstjänst

Fre 10 april kl 10.00 Gudstjänst

Sön 12 april kl 10.00 Familjegudstjänst

Sön 26 april kl 18.00 Vårkonsert

Sön 3 maj kl 10.00 Mässa

Sön 10 maj kl 18.00 Mässa

Lör 16 maj kl 14.00 Konfirmationsgudstjänst

Sön 17 maj kl 18.00 Gudstjänst

Sön 24 maj kl 10.00 Högmässa

Lör 6 juni kl 10.00 Morgonbön

Sön 7 juni kl 18.00 Mässa

Sön 14 juni kl 10.00 Gudstjänst

VRIGSTAD FÖRSAMLINGSHEM
Tor 16 april kl 10.00 Morgonbön

Tor 23 april kl 10.00 Morgonbön

Predikoturer
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PREDIKOTURER 17 APRIL - 16 JUNI

Tor 30 april kl 10.00 Morgonbön

Tor 7 maj kl 10.00 Morgonbön

Tor 14 maj kl 10.00 Morgonbön

Tor 28 maj kl 10.00 Morgonbön

Tor 4 juni kl 10.00 Morgonbön

HYLLETOFTA KYRKA
Tor 9 april kl 18.00 Mässa

Sön 19 april kl 10.00 Högmässa

HYLLETOFTA HEMBYGDSGÅRD
Tor 21 maj kl 10.00 Friluftsgudstjänst

STOCKARYD KYRKA
Tor 9 april kl 19.00 Mässa

Sön 12 april kl 16.00 Familjemässa

Sön 26 april kl 10.00 Högmässa

STOCKARYD FÖRSAMLINGSGÅRD KAPELL
Tis 14 april kl 18.30 Veckomässa

Tis 28 april kl 18.30 Veckomässa

Tis 12 maj kl 18.30 Veckomässa

Tis 26 maj kl 18.30 Veckomässa

HULTSJÖ KYRKA
Fre 10 april kl 10.00 Gudstjänst

HULTSJÖ KYRKPARK
Tor 21 maj kl 9.00 Gökotta

Sön 7 juni kl 10.00 Friluftsgudstjänst

HJÄLMSERYD KYRKA
Lör 11 april kl 23.00 Påsknattsmässa

Lör 16 maj kl 12.00 Konfirmationsgudstjänst

RÖRVIKS SMÅKYRKA
Sön 19 april kl 18.00 Mässa

Sön 3 maj kl 18.00 Mässa

Sön 10 maj kl 10.00 Högmässa

Sön 17 maj kl 10.00 Högmässa

Sön 24 maj kl 18.00 Mässa

Lör 6 juni kl 18.00 Helgsmålsbön

Sön 14 juni kl 18.00 Mässa

MO MISSIONSHUS
Ons 8 april kl 19.00 Passionsgudstjänst

 
Med reservation för eventuella ändringar

Andakter på äldreboenden 
   

Ringgården Göransgården Södergården 
Sävsjö  Vrigstad  Stockaryd
kl 15.30 kl 15.30 kl 16.00

Fre 17 april Tor 9 april Tor 9 april
Fre 8 maj Lör 25 april Lör 25 april
Fre 29 maj Lör 16 maj Lör 9 maj
 Lör 6 juni Lör 23 maj 
  Lör 6 juni

Veckomässa i Sävsjö  
församlingshem
Varje onsdag kl 19.00 firas en stilla mässa med 
sång och musik. Efter mässan serveras en enkel 
fika.

Morgonbön/mässa i 
Vrigstads församlingshem
Varje torsdag kl 10.00 firas det morgonbön eller 
mässa i Vrigstads församlingshem. Efteråt serverar 
diakonigruppen kaffe och smörgås. Sista morgonbö-
nen för terminen blir torsdagen 4 juni i Vrigstads kyrka.

Kvällsmässa i Stockaryds 
församlingsgård
Tisdagar kl 18.30, jämna veckor, firas en stilla 
mässa i kapellet. Terminens sista kvällsmässa blir 
tisdagen 26 maj.

Andakt i Sävsjö 
församlingshem
Tisdagar kl 10.00 firas andakt med sång och musik. 
Efter andakten serverar diakonigruppen kaffe. Ge-
menskapen avslutas med allsång. Sista andakten för 
terminen är 2 juni i Vallsjö kyrka. 
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Mission i Turkiet 

2000 år senare kan vi förundras över 
landets rika kristna arv och historia, 
men också konstatera att det idag finns 
extremt få kristna där, som ofta är ut-
satta. Men Herrens kärlek till folket har 
inte förändrats, och under två veckor i 
december fick jag, Sofia, med en grupp 
från min bibelskola, resa dit. Med stor 
tacksamhet och förundran fick vi se 
en glimt av hur Guds Ande verkar där 
idag. 

Resan delades naturligt in i två delar 
med olika fokus och syfte. Första de-
len var vi i en av landets större kuststä-
der, som gäster i en av stadens kristna 
församlingar. Vår värd var inte turk 

själv, men hade sedan 20 år bott som 
missionär i landet, och var nu pastor i 
församlingen. Fastän att vi kom mitt i 
turismens lågsäsong myllrade staden av 
liv och rörelse, och för oss med fjolårets 
mörka november i ryggen värmde solen 
skönt, trots att jacka ändå var att fö-
redra. 
 
På väg från flygplatsen till boendet pe-
kade vår värd ut kyrkans lokalisering, 
och vi insåg att den låg oerhört centralt. 
Senare förklarade de att gatan kyrkan 
är belagd på är ett av huvudstråken 
mellan centrum och en stor tågstation. 
Det märktes tydligt senare i veckan un-
der en kvällsgudstjänst. I evangelise-

rande syfte öppnade de kyrkans fönster 
och dörrar, så att lovsången flödade ut, 
och vem som helst lätt kunde droppa in. 
Flera i församlingen hade hittat dit just 
genom att passera och höra lovsången 
en sådan kväll. 
 
Under vår vecka hos församlingen fick 
vi se och lära oss om deras kultur och 
församlingsliv, men också stötta, upp-
muntra och be för dem. Något som be-
rörde oss var den gemenskap som fanns 
bland dem. Det var oerhört påtagligt 
hur församlingsmedlemmarna var sam-
manbundna som med familjeband. Vis-
sa hade fått lämna sin biologiska familj 
för att följa Jesus, då det sällan är ac-

ingress

“Utsända av den helige Ande...” (Apg 13:4) gav sig Paulus och Barnabas iväg på deras första missionsresa, 
som gick över Cypern och sedan upp i Pamfylien, i dagens Turkiet. Väckelsens eld i Apostlagärningarna 
märkte stora delar av landet som då hade namnet Mindre Asien.



12      SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 1 2020 SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 1 2020      13

cepterat att konvertera från islam. Det-
ta skapade en speciellt stark och vacker 
samhörighet i församlingen som gjorde 
intryck på oss. 
 
Några eftermiddagar samlades vi till-
sammans med dem i mindre grupper 
för att gå ut på stan och prata med 
människor om Jesus kärlek. Vi fick 
många fina möten under de stunderna, 
där Herren helade personer fysiskt och 
berörde dem med sitt Ord och sin kär-
lek. Vi var förundrade och ödmjukade 
av att få se hur Han använde oss, mitt i 
vår egen svaghet och brustenhet. 
 
Under veckan fick vi också se en annan 
sida av staden, de fattigaste kvarteren 
överbefolkade av syriska flyktingar. Vår 
värd hade kontakt med två personer 
som arbetade med hjälp och stöd till 
några av dessa familjer, och två efter-
middagar fick vi i mindre grupper följa 
med dem. Vi blev varmt välkomnade 
som hedersgäster till en stor familj, och 
när vi några timmar senare lämnade 
hemmet var vi alla berörda. De berät-
tade, genom tolk, om deras kamp och 
svårigheter, men delade också deras 
glädje över friska nyfödda barn och 
längtan för framtiden. De bjöd oss på 
en generös festmåltid med bland annat 
tabbouleh (couscoussallad), hummus, 
libabröd, och den godaste falafel jag 
hittills ätit. Vi svenskar har mycket att 
lära oss av den generositet och gästfri-
het som är så självklar i både Turkiet, 

Syrien, och många andra delar av värl-
den. Innan vi gick fick vi dela Guds ord 
med dem, och be för och tillsammans 
med dem. Det var en väldigt fin stund. 
 
Resans andra del tog oss från kuststa-
den in till landets mer centrala delar, 
som var mindre präglade av turism och 
en mer konservativ anda var märkbar. 
Vi var där på uppdrag av långtids mis-
sionärer vi kommit i kontakt med, som 
har ett stort hjärta för sitt område. I för-
hållande till områdets geografiska stor-
lek var de var en liten grupp, och såg 
inte så mycket frukt av sitt arbete som 
de längtade efter. Därför välkomnar de 
korttidsteam med uppdraget att be för 
området tillsammans med dem. Varje 
grupp de tar emot får en liten stad på 
sin lott att åka till och be för under ett 
par dagar. Modellen från Lukasevang-
eliets tionde kapitel när Jesus sänder ut 
lärjungarna före Honom, är förebilden 
de har. Ett sådant team var nu vi, och 
vi mötte dem och fick information, råd 
och uppmuntran för vår uppgift. 
 
Förväntansfulla men högst ovetandes 
av vad som väntade gav vi oss iväg i en 
minibuss, och omgavs snart av vackert 
bergslandskap med snötäckta höjder. 
Vår chaufför visade sig vara obekant 
med vår destination, och släppte därför 
av misstag av oss någon kilometer för 
tidigt. Det gjorde att vi fick vandra in i 
vår bönestad till fots, vilket kändes fint, 
med tanke på vår bibliska förebild. 

Tiden i staden gick snabbt och dagarna 
blev innehållsrika. Vi tackade Gud att 
vi första eftermiddagen stötte på en av 
de få personer i hela staden som kunde 
engelska, då de flesta endast talade tur-
kiska. Han hjälpte oss till ett bra boen-
de, och inbjöd oss att dagen efter besö-
ka den högstadieskola han undervisade 
vid. Skolbesöket avslutades med att 
vår gitarr kom fram, och vi fick sjunga 
“Ropa till Gud” för dem, på rektorns 
kontor, som ett tack för deras gästfrihet 
och önskan om allt gott. Vi välkomna-
des också in i stadens bibliotek, bank, 
polisstation, moské, och en kvinnas pri-
vata hem, efter att ha stött på henne på 
gatan utanför. Också där överväldiga-
des vi av generositeten och gästfriheten 
hos människorna, och konstaterade att 
det gång på gång var värme och vänlig-
het vi möttes av. 
 
Våra dagar av bön och spännande mö-
ten i staden kom till ända, och vi hop-
pade in i minibussen som tog oss till-
baka till vår utgångsort. Denna gång för 
återkoppling och utvärdering, vår resas 
sista etapp. Vi var verkligen förundrade 
över alla möten vi varit med om, all 
mänsklig värme vi fått möta, och över 
Guds kärlek till landet vi fått äran att 
besöka. Med Turkiet i våra hjärtan och 
böner på ett nytt sätt tackade vi Herren 
för resan, och återvände hemåt. 

                                                                                
Sofia Nilsson
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Insamling till 
orgeln i Vallsjö

Orgeln på läktaren i Vallsjö kyrka invigdes den 26 augusti 1972 
och har tjänat församlingen under snart 50 år. När orgeln bygg-
des rådde ett stilideal som hämtade sin inspiration från äldre 
orglar.  Detta gör att mycket musik från 1800-talet och framåt 
inte går att framföra på ett stilriktigt sätt. Dessutom är orgeln 
med sina 20 stämmor för liten för det stora kyrkorummet och 
dess akustik. Därför skulle orgeln behöva byggas till med några 
stämmor för att dels bättre fylla kyrkorummet, dels göra det 
möjligt att framföra en mer varierad repertoar av orgelmusik.

Eftersom ekonomin i pastoratet är ansträngd sätter vi nu i gång 
en insamling för att försöka få in pengar till orgelns utbyggnad. 
Det behövs minst 300 000 kronor men målet är 1 000 000.

Vi vädjar därför till enskilda och företag i Sävsjö att lämna ett 
bidrag till orgelfonden. Alla som bidrar till insamlingen kommer 
att få sina namn på en tavla som kommer att placeras i kyrkans 
vapenhus.

 

Vill du ge ett bidrag?
Sänd din gåva till Swish 123 624 60 78 

eller bankgiro 725-8619.

Märk inbetalningen med Vallsjö orgel.

Har du frågor?

Kontakta Jarri Ederth 0382-463 08.
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KONTAKTGUIDE

Kyrkoblad Svenska kyrkan Sävsjö pastorat

Ansvarig utgivare: Carl Cedermark

Redaktionsgrupp: Carl Cedermark, Enikö Fülöp och Anna Brogård

Tryck: Åkesson Berg, Vetlanda

Upplaga: 5 700

 
Sävsjö pastorat 
Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar

Pastorsexpedition: Sävsjö, Tegnérg. 42, 576 31 SÄVSJÖ

Postadress: Box 47, 576 21 SÄVSJÖ

E-post: savsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/savsjo

Besök Sävsjö pastorat på Facebook

Expeditionstider: måndag-fredag kl. 9.00-12.00

Växel  ........................................................................  0382-463 00

Fax  ............................................................................. 0382-130 25

 
Kyrkoherde Carl Cedermark .................................. 0382-463 04

E-post: carl.cedermark@svenskakyrkan.se

Komminister Erik Karlsson  ....................................0382-463 05

E-post: erik.karlsson@svenskakyrkan.se

Komminister Göran Wiking  ...................................0382-463 28

E-post: goran.wiking@svenskakyrkan.se

Komminister Sara Hammarlund tjänstledig

E-post: sara.hammerlund@svenskakyrkan.se

Diakon Ilse Karlsson  .............................................. 0382-463 06

E-post: ilse.karlsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Christina Charisis ..................... 0382-463 07

E-post: christina.charisis@svenskakyrkan.se

Kantor Jack Pålsson  ...............................................  0382-463 11

E-post: jack.palsson@svenskakyrkan.se

Kantor Jarri Ederth  ................................................ 0382-463 08

E-post jarri.ederth@svenskakyrkan.se

Kantor Carina Hult .................................................  0382-463 09

E-post: carina.hult@svenskakyrkan.se

Kantor Marit Vaadre ............................................... 0382-463 12 

E-post: marit.vaadre@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Maritha Johansson  ............0382-463 17

E-post: maritha.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Enikö Fülöp ......................... 0382-463 15

Epost: eniko.fulop@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Fanny Jonasson  ................ 0382-463 16  

Kyrkokamrer Emma Hägerström  

E-post: emma.hagerstrom@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent Sara Axéden  ......................0382-463 02

E-post: sara.a.axeden@svenskakyrkan.se

Kyrkobokföringsassiatent Eva Anglevåg  ............ 0382-463 01

E-post: eva.anglevag@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare Sävsjö och Vrigstad församlingshem

Florije Jasharaj  ........................................................ 0382-463 18

E-post: florije.jasharaj@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE VALLSJÖ, VALLSJÖ GA, 

SKEPPERSTAD, HJÄRTLANDA OCH N LJUNGA

Kurt Gunnarsson  ..................................................... 0382-463 19

E-post: kurt.s.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Helena Gardefors   ...................................................0382-463 29

E-post: helena.m.gardefors@svenskakyrkan.se

Hanna Hallberg tjänstledig

E-post: hanna.m.hallberg@svenskakyrkan.se

Peter Evertson  .........................................................0382-463 20

E-post: peter.m.evertson@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE STOCKARYD OCH HULTSJÖ

Maria Axelsson ........................................................0382-463 23

E-post: maria.g.axelsson@svenskakyrkan.se

Martin Blad    .............................................................0382-463 32

E-post: martin.blad@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE HJÄLMSERYD OCH GA HJÄLMSERYD

Mikael Classon .........................................................0382-463 24

E-post: mikael.j.classon@svenskakyrkan.se

Johnny Teglert  .........................................................0382-463 25 

E-post: johnny.teglert@svenskakyrkan.se
 

VAKTMÄSTARE VRIGSTAD-HYLLETOFTA

Alf Holmberg  ............................................................0382-463 26

E-post: alf.k.holmberg@svenskakyrkan.se

Anna Green Svensson  ............................................0382-463 22



Höna med ägg
Material: 

äggkartong, urblåsta ägg, fjädrar, vitt papper, pennor och limstift

Gör så här:
• Tag bort locket och skär botten på äggkartongen mitt i tu.
• Rita och klipp en höna som passar äggkartongen.
• Limma fast hönan på äggkartongens sida.
• Blås ur äggen, det kan vara kul för de större barnen att lära sig 

det. (Gör ett hål med en potatissticka i varje ände på ägget, 
blås och äggets innehåll far ut. Skölj ur ägget med vatten.

• Limma fast äggen i äggkartongen, sätt några fjädrar i toppen 
på varje ägg, klart!

Påsk-
pyssel


