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Kyrkoblad
Nr 2 2020  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 

Sommar 2020 Gud har inte gett oss modlöshetens ande
utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
2 Tim 1:7
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Vem styr över min framtid? 

BETRAKTELSE

Denna vår har onekligen varit speciell. Coronan gjorde 
att vi fick pausa våra offentliga gudstjänster, stänga 
Kamelen, ställa in soppluncher och mycket annat. Vi har 
fått ställa om på många plan i vårt församlingsarbete. 
Vissa omställningar har gått smidigt, andra har krävt 
mer av oss. Konfirmandarbetets vara eller inte vara 
och den inställda konfirmandresan till Polen möttes av 
förstående, om än med viss besvikelse av våra konfir-
mander. Det blev en god pilgrimsvandring med korvgrill-
ning i stället…

Den här våren påminner oss om något viktigt som vi 
ofta glömmer bort: vi vet inte vad morgondagen bär i 
sitt sköte. Ofta tänker vi att det som vi själva bestäm-
mer oss för ska hända i morgon, i sommar, nästa år, 
också är det som kommer att ske. Men om vi stannar 
upp en stund och blickar bakåt kan vi nog i många fall 
se att det är en falsk bild. Verkligheten blir inte alls som 
vi har planerat. Det betyder inte att det nödvändigtvis 
behöver bli sämre än vad vi hade förväntat oss – bara 
att det blir annorlunda.

Vi styr inte över morgondagen. Det händer ständigt 
saker som gör att verkligheten förändras. När vi läser 

Bibeln och berättelsen om den kristna kyrkans fram-
växt blir det tydligt att Gud har framtiden i sin hand.

”Mänskan spår men Gud rår” lyder ett gammalt tale-
sätt. Den här våren kan bli en påminnelse för oss alla att 
med större ödmjukhet och tillit lämna utrymme för den 
Gud som formar framtiden. Tilliten handlar om att inte 
oroa sig för mycket över en framtid som vi ändå inte kan 
kontrollera. Jag avslutar därför betraktelsen med ett 
stycke ur Psaltarens 23:e kapitel, en bibeltext som mer 
än någon annan uttrycker trygghet och tillit inför Guds 
ledning.

”Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter 
mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag 
finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på 
rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i 
dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med 
mig, din käpp och stav, de tröstar mig.”

Med önskan om Guds rika välsignelse

Carl Cedermark, kyrkoherde
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Tack för nio år…
Den 24 juli 2011 tillträdde jag min tjänst 
som kyrkoherde i Sävsjö pastorat. Den 
30 juli 2020 avslutar jag formellt min 
tjänst som kyrkoherde i Sävsjö pastorat. 
Under maj månad har vi haft konfirma-
tioner i Sävsjö. Ett visst mått av nostalgi 
inföll. Dels därför att en konfirmation 
alltid inbjuder till nostalgi. Konfirman-
der är en grupp som man har under ett 
år. När man lärt känna varandra som 
bäst, genom alla övningar inför konfir-
mationsgudstjänsten, då är det i själva 
verket ett avslut på tiden tillsammans. 
Sedan blev det naturligtvis ett visst mått 
av nostalgi eftersom det var sista kon-
firmandgruppen för min del i Sävsjö 
pastorat. Under alla år som kyrkoherde 
har jag haft minst en konfirmandgrupp 
varje år. 

Detta fångar något av det speciella med 
att vara kyrkoherde i Sävsjö pastorat. 
På grund av att prästresurserna inte 
är så omfattande (tre prästtjänster för-
utom kyrkoherden) så har församlings-
arbetet vilat på att kyrkoherden i Sävsjö 

pastorat har lett tisdagsandakter, vecko-
mässor och högmässor, haft konfirma-
tionsundervisning och mycket annat.
Detta har inneburit att jag som kyrko-
herde vid sidan av det administrativa 
arbetet, kyrkoråd och utskott, perso-
nalledning och allt annat som ingår i 
en kyrkoherdens uppdrag fått stå med 
minst ett ben i församlingsarbetet hela 
tiden. Det har varit en källa till glädje, 
inspiration och kraft. Det har också 
hela tiden fungerat som en påminnelse 
om vad som är viktigt och omistligt i 
pastoratets arbete. 

Nio år är en lång tid att summera. Pas-
toratet har genomgått många föränd-
ringar under alla dessa år. Församlings-
reglering, fastighetsstrategier, införande 
av dopgudstjänster i alla församlingar i 
pastoratet, arbetet mot budgetbalans, 
nya grepp i arbetet i skolorna, nya for-
mer i det ekumeniska arbetet, nya för-
samlingsinstruktioner, omställningar i 
coronatider…

”Var sak har sin tid och varje företag 
under himmelen sin stund” står det i 
Predikaren i Gamla testamentet. Nu är 
min tid som kyrkoherde i Sävsjö pasto-
rat slut och någon annan ska ta vid och 
stå vid rodret.

Den känslan som mest dominerar i skri-
vande stund är ändå tacksamhet. Stort 
tack för förtroendet att få vara kyrko-
herde i ett väldigt fint pastorat. Stort 
tack för gott samarbete med anställda, 
förtroendevalda och frivilliga i små och 
stora uppdrag.

Eftersom detta blir det sista jag skriver 
i kyrkobladet avslutar jag med en bön 
med rötter i den irländska kyrkan.
”Må din väg gå dig till mötes och må 
solen värma din kind. Må regnet vattna 
själens jord och tills vi möts igen – må 
Gud hålla dig i sin hand”

Carl Cedermark, avgående kyrkoherde 
i Sävsjö pastorat och tillträdande kyr-
koherde i Eksjö
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Välkommen Fanny!
Fanny är 22 år och bor i Bodafors men kommer från Tenhult.

Fanny Jonasson har börjat arbeta i Sävsjö pastorat som 
församlingspedagog och kommer att ha sitt ansvarsområde 
i Vrigstad. Hon kommer även att jobba i Sävsjö och Stocka-
ryd. 

Arbetsuppgifterna kommer att vara konfirmander, barn- 
och ungdomsgrupper m.m. i pastoratet. 

Svenska kyrkan har präglat mitt liv säger Fanny – Jag bör-
jade med ”Efter plugget”, barnkör och konfirmation m.m.  
Sedan gick jag Bygg- och anläggning på gymnasiet. Därefter 
blev det ett trainee år som innebär att man som ungdom job-
bar ett år i en församling. Efter detta blev jag anställd som 
församlingsassistent i Bankeryd. 

Fanny är även öppen för att vidareutbilda sig inom 
Svenska kyrkan. 

På fritiden tycker jag om att vara i min trädgård och att 
umgås med mina vänner. 

Vi ser fram emot att få Fanny som en ny tillgång i vårt 
pastorat.

Maritha Johansson, församlingspedagog 

Välkommen Martin!
 
Sedan påsk har Martin Bladh varit ny kyrkvaktmästare i 
Stockaryds församling efter Kjell Karlsson. Martin är 37 år 
gammal och småbarnspappa. Han är uppvuxen i Björnhult, 
strax utanför Stockaryd. Det som Martin uppskattar mest 
med sin tjänst är omväxlingen i arbetsuppgifterna. På sin 
fritid renoverar Martin sitt hus men hoppas få mer tid för sin 
favorithobby friluftsliv i framtiden.

Vi hälsar Martin välkommen och önskar honom Guds 
rika välsignelse i hans tjänst som kyrkvaktmästare i Sävsjö 
pastorat.

Carl Cedermark, kyrkoherde
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Tack Kjell...
Den 12 april 2020 så slutade Kjell 
Karlsson som vaktmästare efter 16 år 
i tjänst hos oss. Kjell började arbeta 
som vikarierande kyrkvaktmästare i 
Vrigstad – Hylletofta församling, då 
han trädde in i Björn Svenssons tjänst 
under hans föräldraledighet 2004. När 
Björn kom åter i tjänst, så började Kjell 
på Trivomöbler med en reservation, att 
om han fick erbjudandet att komma 
tillbaka till arbetet som kyrkvaktmäs-
tare, så skulle han göra detta. Det dröj-
de därför inte särskilt länge efter det 
att Mikael Vennberg aviserat sitt avslut 
på sin vaktmästartjänst, som Gösta 
Ahlstrand ringde Kjell och frågade om 
han var intresserad av att komma till-
baka, nu på en fast tjänst. Så blev det; 
Kjell tackade ja med glädje. När Björn 
sedan slutade 2007, så fick Kjell en ny 
arbetskamrat i Alf Holmberg. 

År 2012 bytte Kjell församling inom 
pastoratet och började nu arbeta i 
Stockaryds församling, då med arbets-
platserna Stockaryd och Hultsjö. Här 
har Kjell fått arbeta tillsammans med 
Kjell Petersson och under de sista åren 
med Maria Axelsson.

När jag frågar Kjell om vad som han 
värdesatt mest i sin uppgift som kyrk-
vaktmästare så kommer svaret direkt: 
– Alla dessa förtroendefulla möten 
med människor som jag lärt känna i 
våra bygder. Det har varit fint att få ha 
ett uppdrag där man få vara en del av 
gudstjänstfirandet och förmedla kristen 
tro till människor. Gudstjänster är 
viktiga för mig.

Vad hittar Kjell på nu då? 
– Jag har fullt upp med att sköta min 

gård. På fritiden blir det jakt och så 
hjälper jag till med en del snickeriarbe-
ten på det kristna tv-bolaget TBN som 
har en studio i Stockaryd. Där produ-
ceras bl.a. ”Startist” där olika personer 
med intellektuell funktionsnedsättning 
sjunger och tävlar i musik. 

Vi vill nu framföra vårt varma och 
stora tack för Kjells arbetsgärning 
för Kristi kyrka och vårt pastorat.  Vi 
önskar Kjell allt gott och Guds rika 
välsignelse.

Erik Karlsson, komminister 
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Rörviks småkyrka

I de kyrkor som uppfördes fanns 
förutom kyrkorummet också olika slag 
av församlingslokaler. Inspirationen 
till rörelsen kom under 1900-talets 
förra hälft från Danmark. Idéerna fick 
stort genomslag då många av Sveriges 
städer byggdes ut i snabb takt under 
1950- och 60-talen. Svenska kyrkan 
svarade genom att inom de redan be-
fintliga församlingarna bygga nya små 
distrikts- eller kvarterskyrkor i direkt 
anslutning till bostäderna, exempelvis 
genom kyrkobyggnader i nya förorts-
centrum. Församlingen skulle härige-
nom kunna vara delaktig och kunna 
hjälpa till i området. Ofta utvecklades 
verksamhet med barngrupper, körer, 
ungdomsgrupper. Det viktiga var att 
det fanns kyrkor där huvuddelen av 
befolkningen bodde. Idag är det fortfa-
rande många samhällen och städer som 
har sin kyrka en bit utanför tätorten.

Det hade länge funnits en tanke att 
bygga en samlingslokal för kyrklig för-
samlingsverksamhet. Rörviks samhälle 
växte genom nybyggnation. Gränsen 
mot Stockaryds församling flyttades 
år 1958, som innebar att Hjälmseryds 
församling utökades med c:a 300 per-
soner. På 1960- talet började kyrkofull-
mäktige att leta efter en lämplig tomt 
för ändamålet. Det var kyrkoherde 
Håkan Albinsson  som tog det slutgil-
tiga initiativet  att bygga församlings-
hemmet i Rörvik. 1975 stod det färdigt 
och invigdes av biskop Sven Lindegård 
(biskop Växjö stift 1973-1991).

Klockstapeln invigdes 1977 och än 
idag rings det till helgmålsbön av 
frivilliga kl.18.00 varje lördag. Några 
år senare skänktes ett altare, krucifix, 
ambo och en nummertavla, som Eva 
Spångberg ritat. De tillverkades av Alf 

Aronsson, Vilhelm Andersson och Rolf 
Andersson.

Under 1980- talet, då Håkan Sunn-
liden (1983-1994) var kyrkoherde 
i Hjälmseryds församling användes 
församlingshemmet i Rörvik flitigt. 
Håkan ledde bl.a. bibelstudium, som 
blev fortsättningen på väckelsen i G:a 
Hjälmseryd (G:a Hjälmseryds mis-
sionshus, virkesladan och Hjälmseryds 
kyrka). 

Församlingshemmet började bli 
slitet, bl.a. med läckande tak. Rörviks 
kyrkliga syförening samlade in pengar 
för en renovering av församlingshem-
met. Det skulle dröja till 1994 innan 
renoveringen började, som förvand-
lade församlingshemmet till Rörviks 
Småkyrka. 

Stockaryds pastorat (sammanslag-
ning 1990; Hjälmseryd, Hultsjö och 

Småkyrkorörelsen är en rörelse inom Svenska kyrkan. Den hade till syfte att på frivillig väg 
åstadkomma mindre kyrkobyggnader i samhällen och förorter, där lokaler saknades, men där
befolkningsutvecklingen gjorde det motiverat med kyrkans närvaro.
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Stockaryds församlingar) med ord-
förande i pastoratskyrkorådet Bror 
Sjöqvist var den som ledde arbetet och 
Andersson och Son Sävsjö var entre-
prenör. Arbetet genomfördes med hjälp 
av ALU-arbetare och frivilliga försam-
lingsbor som gjorde flera insatser.

Arkitekt Lars Carlsson Släthult, stod 
för ritningen. Framförallt blev det ett 
mycket större kyrkorum, där en kor-
ridor och ett mindre rum togs bort och 
taket höjdes med nya limträbalkar och 
ett nytt kyrkfönster i öster, nytt kök 
och ommålning av hela byggnaden. 
Kyrkan har fått flera nya inventarier 
under senare år, bl.a. en sedila; präs-
tens knäfall. Altaret med utsmyckning 

och korfönstret skall vara i centrum i 
gudstjänsten och kyrkan - därför leder 
prästen gudstjänsten från sedilan, när 
den inte predikar eller firar nattvard.

Det senaste tillskottet i kyrkan är ett 
vackert dop- och ljusträd för andakt 
och prydnad. Petter-Jörgen Svensson, 
Rörvik, är smeden och konstnären som 
utformat och tillverkat det. Där kan 
man tända ett ljus och be för någon 
och för de som blivit döpta under 
året. Vi hänger dit en “dopängel” med 
namn på, för att deltagare i gudstjäns-
ten ska se vilka som har blivit döpta 
och för att kunna be för dem. Efter 
cirka ett år får föräldrarna och dopbar-

net ta emot dopängeln vid en särskild 
familjegudstjänst.

Det har tagit cirka 60 år att flytta 
huvudgudstjänsten till Rörvik, där de 
flesta människorna bor i Hjälmseryds 
socken. Många är de som med arbets-
insatser, gåvor och böner har gjort 
detta möjligt - ett stort tack till alla! 
Ett särskilt tack till Rörviks kyrkliga 
syförening, som det här året upphör 
som arbetsform och gemenskap i Rör-
vik och Sävsjö pastorat!

Anders Griph, vikarierande km och 
emeritus, Rörvik
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Glimtar från verksamheten

Mixturen

Mixturen

Olivia på avslutning med Kyrkans unga.

Siri med Mixturen i 
Hembygdsparken. 

Pilgrimsvandring med Stockaryds konfirmander.

Trollmor i skogen.

Var hittar du mig?
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Avslutning med Mixturen

Små och stora i Björkelund.

Små och stora i Björkelund.

Pilgrimsvandring med Stockaryds konfirmander. Pilgrimsvandring med Stockaryds konfirmander.

Måndagscoolt i Stockaryd.

Trollmor i skogen.
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I dessa tider – 
närhet på håll

I slutet av mars månad, kontaktade 
Sävsjö kommun oss med anledning av 
MSB-avtalet (Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap). Kommunen 
undrade om vi kunde koordinera och 
samordna frivilliginsatser för matinköp 
till 70+ samt riskgrupper. Detta gällde 
de som inte, genom anhöriga, gran-
nar eller vänner, själva kunde lösa sina 

matinköp. Vi sa ja till detta uppdrag 
och kontaktade butikerna inom kom-
munen, för att få klarhet vilka som 
kunde tänka sig att vara behjälpliga 
med matleveranser. 

Idag är det bl.a. kyrkor och sam-
hällsföreningar som tar emot matbe-
ställningar genom mail eller telefon-
samtal. Dessa beställningar skickas 

sedan till butiken. Butikens anställda, 
Jobbhuset eller vi frivilliga medhjäl-
pare paketerar sedan dessa matkassar 
och kör ut dem. Kunderna är så nöjda 
och tacksamma! De saknar att själva 
kunna gå och handla sin egen mat. 

Denna förändring har gjort att det 
blivit mer arbete för butikspersonalen. 
Vår förhoppning är att de, liksom alla 

ingress

I början av året kom direktiven från Folkhälsomyndigheten om hur vi skulle förhålla oss i corona-
pandemin. Vår vardag blev på många sätt begränsad. Långt mer än vi kunnat föreställa oss. Här 
följer några av de förändringar som vi i Svenska kyrkan Sävsjö tagit del av:

Du behövs!
Har du möjlighet att hjälpa 

till i samband med beställning/
packning/matleverans?

Kontakta Christina Charisis
 eller Ilse Karlsson

Göran och Gunnel Larsnäs i Komstad



10      SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 2 2020 SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 2 2020      11

I dessa tider – 
närhet på håll

frivilliga medhjälparna ska ”hålla i 
och hålla ut”. I dessa tider, är det ett 
fantastiskt arbete som görs runt om i 
vår kommun!

I början av april tog vi beslutet, 
med uppmaning från biskopen, att i 
rådande situation inte fira offentliga 
gudstjänster. Det kändes konstigt för 
oss alla; att inte kunna fira gudstjänst 
tillsammans och dela gemenskap. En 
lösning blev att spela in gudstjänster 
från Sävsjö församlingshem och våra 
olika kyrkor. På det sättet kommer vi 
varandra lite närmare! Dessa digitala 
gudstjänster hittar du på vår hemsida; 
www.svenskakyrkan.se/savsjo under 
fliken ”Inspelade gudstjänster”.

När det gäller dop-, vigsel- och begrav-
ningsgudstjänster äger de rum med så 
små sällskap som möjligt, helst bara de 
närmast anhöriga. Här finns möjlighet 
att spela in gudstjänsten för de som 
inte kan närvara. Däremot är du alltid 
välkommen för ”en stilla stund” i våra 
kyrkor. Det finns möjlighet till enskild 
andakt; be en bön och tända ett ljus.
Under denna vår har vi undvikit 
fysiska möten. Många samtal har skett 
genom telefonen. Det gäller även sjä-
lavårdssamtal. Om du önskar samtala 
med någon, är du välkommen att ringa 
oss. Du hittar våra telefonnummer un-
der kontaktlistan här i Kyrkobladet.

Vårt barn- och ungdomsarbete har 
dock pågått som vanligt, medan 
andra verksamheter har varit vilande. 
Det är mycket, som vi tillsammans 
med dig längtar efter! Vi saknar våra 
gudstjänster, veckomässor, andak-
ter, morgonböner, körverksamheter, 
konserter, soppluncher, VIP-kvällar, 
Öppet café, andakter på äldreboenden, 
syföreningar, läxhjälp, dagledigträffar, 
cafékvällar, församlingsaftnar, Kamel-
vandrarna, Kamelen m.m. 

Vi ser framemot nya tider, men fram 
till dess – närhet på håll!

Ilse Karlsson, diakon
                                                                                

Från vänster: Carina Hult, Siv Classon, Marina Danielsson , 

Christina Charisis, Ilse Karlsson och Lena Andersson.

Inspelning av webbgudstjänst. 

Enskild andakt i kyrkan.

Mat på väg!

Enikö Fülöp.
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Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronaviru-
sets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta 
situationer. Vi samlar in pengar för att lindra de katastrofala 
effekterna.

Tillsammans sprider vi hopp!
Vi lever alla under samma himmel! Coronaviruset gör inga 
undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara 
stanna upp och vänta på bättre tider. Antalet människor som 
nu står inför en akut otryggad livsmedelsförsörjning kommer 
att stiga till 265 miljoner under 2020 till följd av de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19. Särskilt kvinnor och barn drabbas 
av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet.

Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med systerkyr-

kor och partner runt om i världen, för att ge utsatta människor 
tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och infor-
mation om hur coronavirusets spridning kan begränsas.

Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris. Nu, mer än 
någonsin, ser vi verkligen att vi alla lever under samma him-
mel. Vi kraftsamlar för att kunna möta de ökande behoven. Du 
behövs! Snart har 2 miljarder människor förlorat det mesta av 
sin inkomst. Konsekvenserna av coronapandemin är större än vi 
kan överblicka.

Var del av sommarens livsviktiga kampanj och hjälp varandra 
att orka hjälpa andra! Swisha din gåva, liten som stor, till Act 
Svenska kyrkan, 123 545 11 82. Din gåva gör skillnad!

VARMT TACK!

Sommarkampanj

Tillsammans 
sprider vi hopp!

Från och med Midsommar firar vi gudstjänst varje söndag 
i Vallsjö, Vrigstad och Hjälmseryds kyrka.
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PREDIKOTURER 20 JUNI - 23 AUGUSTI

VALLSJÖ KYRKA   
Sön 20 juni kl 10.00 Gudstjänst

Sön 28 juni kl 10.00 Gudstjänst

Sön 5 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 12 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 19 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 26 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 2 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 9 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 16 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 23 aug    kl.10.00     Gudstjänst

VRIGSTAD KYRKA
Sön 20 juni kl 10.00 Gudstjänst

Sön 28 juni kl 10.00 Gudstjänst

Sön 5 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 12 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 19 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 26 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 2 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 9 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 16 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 23 aug    kl.10.00     Gudstjänst

HJÄLMSERYD KYRKA
Sön 20 juni kl 18.00 Gudstjänst

Sön 28 juni kl 18.00 Gudstjänst

Sön 5 juli kl 18.00 Gudstjänst

Sön 12 juli  kl 18.00 Gudstjänst

Sön 19 juli kl 18.00 Gudstjänst

Sön 26 juli kl 18.00 Gudstjänst

Sön 2 aug kl 18.00 Gudstjänst

Sön 9 aug kl 18.00 Gudstjänst

Sön 16 aug kl 18.00 Gudstjänst

Sön 23 aug    kl.18.00     Gudstjänst

 

Gudstjänst 
på andra sätt
Sävsjö pastorats egna inspelade gudstjänster hittar 
du på: www.savsjopastorat.se/savsjo under fliken 
”Inspelade gudstjänster.” 

Morgonandakt på radio mån - fre. kl. 05.45
www.sverigesradio.se/morgonandakten

Gudstjänst på radio
www.sverigesradio.se/gudstjänsten 

Gudstjänst på TV
SVT 2 söndagar kl. 10.00 eller på SVT Play: 
www.svtplay.se/gudstjänst 

Längst bak i psalmboken hittar du de texter vi läser 
i kyrkans gudstjänster. Där finns det också böner. 
Under detta kyrkoår använder vi årgång tre.

Vi ber:

Gud omslut oss och hjälp oss att
omsluta varandra i ord, möte och tanke.

I skrivande stund är mycket osäkert vad gäller sommarens gudstjänstverksamhet. Sävsjö pastorat planerar att 
starta med gudstjänster i försiktig skala till midsommarhelgen och då endast i Vallsjö kyrka, Vrigstad kyrka och 
Hjälmseryds kyrka. För uppdaterad information ber vi er läsa predikoturerna och pastoratets hemsida.

Predikoturer
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Med reservation för eventuella ändringar på 
grund av de rådande omständigheterna.

Sommarkampanj

FO
TO

 M
A

G
N

U
S

 A
R

O
N

S
O

N
/I

K
O

N



14      SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 2 2020

Sävsjös
konfirmander 
Raden längst upp från vänster 
Jarri Edert, Albin Jönsson, Hugo 
Karlsson, Signe Yderman, Oskar Holm, 
Olle Rydén Petterson, Lova Ribbholm, 
Tilda Svensson, Stina Johansson och 
Maritha Johansson 

Mittersta raden från vänster 
Olivia Kull, Lucia Andersson, 
Josefine Andersson, Lisa Bahls, 
Amanda Steene, Agnes Sjöstrand, 
Elina Palmqvist, Agnes Melin och 
Moa Nyberg 

Raden längst ner från vänster 
Jennie Ård Andersson, Britta Oskars-
son, Algot Engfeldt , Arvid Tylenius, 
Edvin Gunnarsson, Eliza Tornesjö, 
Alice Bertilsson , Lisia Ceder, Carl 
Cedermark och Gerd Johansson 

Stockaryds 
konfirmander
Första raden från vänster:
Jack Pålsson, Filippa Sysmäläinen, 
Lovisa Petersson, Filip Andersson, 
Allan Magnusson, Leo Cedermalm, 
Enikö Fülöp

Andra raden från vänster:
Sigrid Zetterqvist, Adam Svensson, 
Erik Karlsson, Emmy Gunnarsson, 
Kasper O`Keeffe

Vrigstads
konfirmander
Första raden från vänster:
Marit Vaadre, Ludwig Liljedahl, 
Rangelo Valencia, Ellen Cleasson, 
Edvin Ottosson, Sven Wiking, 
Fanny Jonasson

Andra raden från vänster:
Isac Haegerstam, Ida Ahlstrand, 
Göran Wiking, Alice Johansson, 
Axel Klasson

Årets konfirmander
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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

På omslagsfotot: Bengt Wallin och Helena Storck Wallin 

i Rickelstorp. Foto: Enikö Fülöp

 
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 

Epost: fanny.jonasson@svenskakyrkan.se 

Kyrkokamrer Emma Hägerström   ........................0382-463 03

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

Epost: anna.svensson2@svenskakyrkan.se

Årets konfirmander

Rörviks småkyrka sid 6 Närhet på håll sid 10 Årets konfirmander sid 14

KyrkobladNr 2 2020  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 

Sommar 2020 Gud har inte gett oss modlöshetens ande
utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
2 Tim 1:7



Recept

Midsommar-
sillen 

Passar utmärkt till färskpotatisen till  Midsommar!

RECEPT
400 g matjessill (2 förp.)
1 st. äpple urkärnat
Ca 1 dl smörgåsgurka
1½ rödlök
2 dl crème fraiche örtagård

Hacka matjessill, äpple, smörgåsgurka och rödlök 
i mindre bitar.
Blanda ihop alla ingredienser.
Låt gärna stå i ett dygn innan servering. 

Det går även bra med vanlig crème fraiche och 
krydda med örtkryddor.
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