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Kyrkoherdens 
sommarhälsning  

BETRAKTELSE

Jag vill ta tillfället i akt och skriva om tacksamhet i min 
sommarhälsning. Det kan behövas några ljusglimtar 
nu. Vi har en vinter och en vår bakom oss som har 
inneburit många prövningar för oss och hela vår värld. 
Dessbättre är det nu mycket som ser bättre ut. Smitt-
spridningen har sjunkit, en stor del av befolkningen har 
vaccinerats, färre är inlagda på sjukhus och färre dör av 
covid- 19. Det är verkligen något att vara tacksam över. 

Inför sommaren har vi i församlingarna i Sävsjö pasto-
rat erbjudit fler doptider än vanligt. Många familjer vill 
att deras barn ska döpas. De lättade restriktionerna har 
säkerligen bidragit till detta. Varje barn som föds är en 
källa till glädje. Varje barn som döps och hälsas välkom-
men till livet och till församlingen i våra kyrkor gör mig 
tacksam och glad.   

Vi har nyligen haft konfirmationer i våra kyrkor för ett 
gäng väldigt fina ungdomar. Vi som ingår i konfirmand-
arbetslagen är glada över att ha fått träffa dem vecka 
efter vecka. En stor del av året har vi träffats digitalt, 
men den sista delen av konfirmandtiden har vi kunnat 
träffas i våra församlingshem. Vi är tacksamma över att 
ha fått lära känna de här fina ungdomarna och gå en 
viktig sträcka på livets väg tillsammans med dem. 
En del – i vissa fall hårt prövade brudpar - har vågat 
sig på att planera bröllop för sommaren. Antingen de 
hade tänkt sig få eller många gäster är kärleken alltid 
värd att fira. Som det ser ut när jag skriver detta gäller 
regeringens beslut att 50 personer får samlas i kyrkan 
om de erbjuds sittplats. Det är med glädje och tack-
samhet vi välkomnar brudparen till våra (stora) kyrkor.  

När jag skriver detta planerar vi att kunna samlas till 
gudstjänst igen i våra kyrkor – upp till 50 personer. 
Jag är tacksam över att vi har stora kyrkor så att det 
är möjligt att sprida ut sig och sitta med en meters 
avstånd. Att åter få samlas till gudstjänst är något som 
jag och många fler verkligen har längtat efter. Vi får 
förstås göra det på ett klokt sätt, men nog är det något 
att vara glad och tacksam över.

Ett annat stort skäl till tacksamhet, som också har 
med årstiden att göra - om än på ett annat vis - är vår 

underbara natur. När jag skriver dessa rader är det 
mellan hägg och syren, den tid på året då det kanske är 
som allra vackrast i vårt land. Passa på och njut medan 
det varar. Jag vill avsluta med att citera två verser från 
psalm 199:   

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. 
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött, 
sig solens strålar närma och allt blir återfött. 

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna, som räcker året om. 

Jag vill önska dig en fin och välsignad sommar! 
Klas Frisk Svensson, kyrkoherde

Kyrkoval
19 SEP2021
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Kyrkoherdens 
sommarhälsning  

Tillsammans gör vi 
Kyrkovalet i Sävsjö pastorat

KYRKOVAL

På sid 4-7 presenteras 
pastoratets nomineringsgrupper

Kyrkoval
19 SEP2021

Vallokaler och öppettider 
på valdagen 19 september

Vallokal Öppettider

Sävsjö församlingshem 11-20

Vrigstads församlingshem 11-20

Stockaryds församlingsgård 11-20

Röstningslokaler öppna för förtidsröstning 

Sävsjö församlingshem   

Måndag 6 september 10-12

Tisdag 7 september 10-12

Onsdag 8 september 17-20

Torsdag 9 september 10-12

Fredag 10 september 10-12

Lördag 11 september 10-12

Måndag 13 september 10-12

Tisdag 14 september 10-12

Onsdag 15 september 17-20

Torsdag 16 september 10-12

Fredag 17 september 10-12

Lördag 18 september 10-12

Kamelen Torget, Sävsjö

Fredag 10 september 12-14

Fredag 17 september 12-14

Vrigstads församlingshem   

Torsdag 16 september 11-13

Stockaryds församlingsgård   

Tisdag 7 september 17-19

Glöm inte att ta med ditt 
röstkort när du ska rösta!

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska 
kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan 
rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Vad handlar valet om? 
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med mel-
lan 5,7 – 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för alla människors värde och 
värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjup-
ning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel 
genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, 
barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kultur-
arv, i form av byggnader och traditioner och du är med och 
stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, 
ensamhet och sorg.

På pastorats- och församlingsnivå kan du påverka hur 
våra olika verksamheter ska bedrivas och vad vi ska satsa 
på så att vi fortsätter att ha en positiv utveckling i hela 
Sävsjö pastorat.

Svenska kyrkan har också ett stort internationellt engage-
mang genom Svenska kyrkan i utlandet och Act (Action by 
Churches Together Svenska kyrkan). 
 
Därför hoppas vi att du vill rösta i kyrkovalet den 19  
september! 

Valnämnden i Sävsjö pastorat
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Vi vill arbeta för en kyrka 
 där det kristna kärleksbudskapet står i centrum för kyrkans verksamhet 

 där gudstjänstlivet ger glädje och gemenskap med ett rikt musikinnehåll

 där diakoni och medmänsklighet är viktigt 

 där barn och ungdomar erbjuds verksamhet med rikt innehåll och trivsel

 där alla medlemmar får vara med och berika kyrkans liv och verksamhet 

	 som	bemöter	främlingsfientlighet	och	är	en	kraft	för	tolerans	och	gemenskap

 där kyrkans tillgänglighet ökas med exempelvis digitala lösningar

 där öppna dörrar och lyhördhet för människors behov i livets alla skeden välkomnas  

 med värme och äkta engagemang

 där alla delar av pastoratet får vara aktiva

 som värnar om kyrkans kulturskatter

 där verkligt miljöansvar präglar kyrkans alla beslut

	 där	askgravplats	ska	finnas	på	pastoratets	alla	kyrkogårdar

centerpartiet Sävsjö pastorat

Anette Gustafsson

Conny Karlsson Britt-Marie Andersson

Gunilla Fransson 

Siv Classon Thomas Sjögren

Mikael Salomonsson

Marie Svensson

Anna Karlsson
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SÖDRA KYRKOALLIANSEN
I SÄVSJÖ PASTORAT

VÅRT MOTTO ÄR:

• Att verka för ett aktivt församlingsliv i vårt pastorat.

• Att verka för en öppen kyrka som når ut till alla i vårt samhälle.

• Att kyrkan erbjuder aktiviteter för både unga och äldre.

• Att driva och utveckla kyrkans verksamhet och organisation.

• Att verka för det ekumeniska samarbetet.

• Att kyrkan som en viktig samhällsaktör bidrar till ett levande
samhällsliv i alla kommunens delar.

Michael Svensson, Claes Axelsson, Stig Samuelsson, 
Anna Nordström Wadh, Anders Griph

Anna Ericsson, Monika Jansson, Lisbeth Petersson, Karin Andersson, Anna Petersson

Carine Collins, Susanne Sjöstrand, Kjell Petersson,  
            Ann-Charlotte Gustafsson, Gunvor Persson
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v En öppen kravlös kyrka, där vi 
bemöter varje människa med 
kärlek och aktning och motverkar 
alla former av diskriminering.

v En resurs att räkna med när vi 
drabbas av svårigheter.

v Fler samlingar/gudstjänster för 
ALLA åldrar.

v Vara en naturlig del i/av samhället.
v Öka samarbetet med skola, lokala

församlingar, idrottsföreningar och
kulturlivet.

v Fira gudstjänst så att människor
blir berörda och inte känner sig
främmande.

Övergripande mål För Kyrkans Bästa i Vrigstad-Hylletofta församling Sävsjö 
Pastorat, är att kyrkan ska vara en naturlig del i samhället, samt att vi ska finnas till för 
människor i livets alla skeden.  Vara en levande församling där tron tar sig uttryck i 
kärlek och praktisk diakonal/medmänsklig handling och omsorg.  
Vi vill även verka för ett lokalt ekumeniskt samarbete och samverka med skola, idrotts- 
och kulturlivet. 
Vår förhoppning är att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och tillsammans arbeta 
för gemensamma mål. En kyrka som når fram till varje människa, med glädje såväl som 
tröst, och kan fungera som förebild. 
Kyrkan i Sävsjö pastorat bör vara en plats där alla kan känna; Detta är vår kyrka!  

Från vänster: Anna Green-Svensson, Gunvor Pöder, Marika Norrman-Svensson, 
BrittMarie Broman, Helge Harbrecht och Margaretha Stålhammar Carlemalm 
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Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
i Sävsjö har som mål en öppen 

och demokratisk folkkyrka
Vi som ställer upp i kommande kyrkoval till pastoratet är: Marita Molin, P-O Ivarsson, Lennart Ljungqvist, 
Rolf Johansson, Inga-Lill Alm och Barbro Sandh.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en engagerad folkkyrka öppen 
för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både 
i ord och handling.

Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:
• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt.
• En öppen och välkomnande folkkyrka och för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt.
• Avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet för alla upp till 18 år.
• En kyrka där olika folkgrupper möts och där vi erbjuder ett utvecklat stöd i integrationsarbetet för 

nysvenskar och nyanlända.
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare och som känner stark solidaritet med de fackliga 

organisationerna.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. 
Vi ska hjälpa alla oberoende av religionstillhörighet. Därför att vi är kristna.

Vi nås via: p-o.1@live.se
 /P-O.

Inga-Lill Alm, Lennart Ljungqvist, P-O Ivarsson, Rolf Johansson och Barbro Sandh. (Saknas på bild: Marita Molin)

Se till att prata med vänner och bekanta om kyrkovalet, så att de också går och röstar.  
På så vis håller vi de mörka krafterna stången och kan fortsätta se till att Svenska kyrkan ut-
vecklas som en öppen, legitim och demokratisk folkkyrka. En röst på Socialdemokraterna 
innebär att vi kan vara en stark röst för allas lika rätt och värde i Kyrkan!
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VALLSJÖ KYRKA

Sävsjö blir till
Sävsjö station öppnades i samband med 
att Södra stambanan invigdes år 1864. 
Stationen fick namnet Sävsjö efter den 
intilliggande Sävsjön och lades där 
järnvägen mötte den gamla kungsvägen 
mellan Vetlanda och Värnamo. Efter att 
stationen öppnat uppstod snart ett sta-
tionssamhälle och när Sävsjö i och med 
Vetlanda–Sävsjö Järnvägs öppnande år 
1884 blev järnvägsknut började samhäl-
let snabbt att växa.

Sävsjö station och det tidiga stations-
samhället var belägna i Vallsjö socken, 
men alldeles nära gränsen till Norra 
Ljunga socken. Samhället växte snart 
in på andra sidan sockengränsen och 
det pågick länge en kamp mellan dessa 
båda socknar, som delade samhället i 
två delar. När Sävsjö blev stad år 1947, 

slogs Vallsjö och Norra Ljunga försam-
lingar ihop och bildade Sävsjö försam-
ling. Vallsjö (nya) kyrka är sedan dess 
församlingskyrka i Sävsjö församling.

Kyrkans placering
Under mitten av 1800-talet började 
man diskutera att ersätta Vallsjö gamla 
kyrka, belägen vid Vallsjön c:a 4 km 
öster om Sävsjö, med en ny. På 1860-ta-
let kördes sten fram till den nya kyrkan, 
som skulle ligga nära den gamla

Samtidigt hade samhället kring 
Sävsjö station börjat att växa och en 
allt större del av befolkningen blev 
bosatt där. På kyrkostämman väcktes då 
förslag att i stället förlägga kyrkan till 
Sävsjö. I början av 1880-talet skänkte 
dåvarande godsägaren på Eksjöhovgård 
Nils Petter Larsson en tomt för kyrkan i 

närheten av gården. Frågan om kyrkans 
placering ledde till långvariga diskus-
sioner och dess slutliga placering kan 
möjligen ses som en kompromiss mel-
lan Sävsjöborna, som ville ha kyrkan 
inne i samhället, och församlingens 
övriga invånare, som ville att den skulle 
byggas intill den gamla kyrkan. Under 
åren 1890–91 uppfördes den nya kyrkan 
efter ritningar av arkitekten Gustaf Pet-
tersson (1855–1933) i Stockholm.

Kyrkan i privat ägo
Strax efter kyrkans färdigställande rå-
kade dock församlingen ut för allvarliga 
bekymmer. Pastorn hade underlåtit 
att avstycka tomten från gården och 
när Eksjöhovgård kom att säljas, följde 
kyrkan med i köpet. Efter att gården 
vandrat i flera händer, hamnade den 
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VALLSJÖ KYRKA

2.

4.

så småningom hos en privatperson, 
som lämnade kyrkan som gåva till 
församlingen år 1895. Denna gåva hade 
församlingen själv helt bekostat och 
tomten, som ju också en gång mottagits 
som gåva, fick församlingen lösa ut.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är uppförd av granit i nygo-
tisk stil. Den består av ett enskeppigt 
långhus med torn i väster och utskju-
tande tvärskepp samt smalare kor med 
tresidig avslutning i öster. I hörnen 
mellan kor och tvärskepp finns små kor-
liknande utbyggnader som inrymmer 
sakristior. Tornet har i väster en portal 
och däröver ett rosettfönster.
 
Interiören
Interiören får sin prägel främst av det 
höga spetsbågiga tunnvalvet i trä. Koret 
domineras av glasmålningarna i de höga 
fönstren. Dessa utfördes i samband 
med kyrkans byggande av Neuman och 
Vogels glasmästeri i Stockholm. Mitt-
fönstret avbildar ett motiv från Mat-
teus 14:28–31, där Petrus försöker gå på 
vattnet. Ursprungligen hade korvalvet, 
liksom i många andra nygotiska kyrkor, 
en mörkblå färg med stjärnor eller 
fyrpassblad i guld. Altaret är fristående 
med tre målade symbolframställningar 
på framsidan. I mitten ses Lammet med 
korsfanan, omgivet av ax och druvkla-
sar. Det låga predellapartiet bakom 
altaret har i mitten en målad framställ-
ning av Kristus som smärtomannen. 
Målningarna är utförda av målar-
mästaren Ola Månsson i Jönköping. 

Runt triumfbågen finns ett skriftband: 
Kristus Jesus har kommit i werlden för 
att frälsa syndare. I långhusets västra 
del finns en läktare.

Kyrkan förändras
När kyrkan uppfördes gjordes vissa 
tekniska misstag som skulle komma att 
orsaka framtida bekymmer. Främst är 
det fuktskador som vållat problem. Vid 
restaureringen år 1936 isolerades väg-
garna, predikstolen försågs med ljudtak 
och bänkgavlarnas krön togs bort. 
Samtidigt ändrades färgsättningen till 
dominerande grå toner. Genom denna 
restaurering förlorade kyrkan mycket 
av sin ursprungliga karaktär. Under 
åren 1984–86 genomgick kyrkan en 
omfattande renovering. Stora delar av 
kyrkan var angripna av fukt och bäran-
de träkonstruktioner var angripna av 
röta. Läktaren som var placerad i norra 
korsarmen togs bort för att skapa bättre 
symmetri i kyrkans främre del. Bänkar-
na gjordes om för att få bättre sittkom-
fort. Under orgelläktaren tillkom en 
sakristia samt toalett och garderob. De 
fasta bänkarna i korsarmarna byttes ut 
mot lösa stolar. Det gamla golvet i kyr-
kan byttes ut mot ett nytt i Ölandskalk-
sten. Man beslöt att kyrkan skulle återfå 
sin ursprungliga färgsättning, med det 
varmt röda taket och de vita väggarna. 
Även dekorationerna i takets hållister 
togs fram. Altaret fick en ny skiva av 
Ölandskalksten. Altarring och predik-
stol återställdes till ursprungligt skick. 
Utvändigt fogades kyrkan om med 
hydrauliskt bruk. Nytt koppartak lades 

på tornspiran och korsen förgylldes. 
Glasen i samtliga fönster byttes ut mot 
blåsta glas, vilka sattes in i de ursprung-
liga bågarna. Arkitekt för restaurerings-
arbetet var Per Rudenstam i Huskvarna. 
Kyrkan återinvigdes den 11 maj 1986 av 
Biskop Sven Lindegård.

Orglar
När kyrkan stod färdig, användes orgeln 
från den gamla kyrkan fram till 1913, då 
en ny orgel med 14 stämmor byggdes 
av Johannes Magnusson i Göteborg. 
Fasaden är ritad av kyrkans arkitekt 
Gustaf Pettersson och ritningarna fast-
ställdes redan 1891. Orgeln byggdes om 
1960–61 i tidens anda av Rolf Larsson i 
Uppsala. Orgeln uppvisade dock mycket 
snart tilltagande funktionsstörningar 
och redan 1964 började man därför att 
planera för en ny orgel. Under våren 
1972 levererade Västbo Orgelbyggeri 
i Långaryd en orgel med 20 stämmor 
och mekanisk traktur och registratur. 
I samband med byggandet av den nya 
orgeln flyttades fasaden 30 cm bakåt på 
läktaren. Den 26 augusti 1972 skedde 
invigningen med domkyrkoorganisten i 
Växjö Ture Olsson vid orgeln.

En kororgel med 16 stämmor levere-
rades 1989 av Walther Thür Orgelbyg-
gen AB i Torshälla. Fasaden är ritad 
av Per Rudenstam och orgelbyggaren. 
Orgeln har mekanisk traktur och regist-
ratur. l

Jarri Ederth, kantor
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Årets konfirmander
FO

TO
: M

A
R

IA
N

N
E

 L
IN

D
B

LO
M

FO
TO

: M
A

R
IA

N
N

E
 L

IN
D

B
LO

M
FO

TO
: M

A
R

IA
N

N
E

 L
IN

D
B

LO
M

Sävsjös
konfirmander 
Bakifrån från vänster:
Ludvig Gunnar, Lukas Svensson, 
Adam Fülöp, Malte Karlstad, 
Tilda Fasth, Alma Johansson, 
Fanny Jonasson.

Andra raden från vänster:
Jarri Ederth, Alice Åkerberg, 
Filip Ljunggren, Elias Hultin, Julia 
Andersson, Thilde Rindebäck, Amy 
Rudenlöv, Klas Frisk Svensson

Främre raden från vänster:
Oskar Ljunggren, Ängla Sparw, 
Emely Khoshaba, Gustaf Junge.

Vrigstads 
konfirmander
Från vänster framifrån :
Marit Vaadre, Maritha Johansson, 
Deborah Yngvesson, Lovisa Wihrén, 
Allis Steinwall, Isabelle Olofsson, 
Sigrid Fyhrlund, Alvin Henerius, Göran 
Wiking, Noah Lund, Anton Bokinge, 
Leo Gustafsson, Smilla Fürstenberg, 
Josefine Nordberg, Axel Wink och 
Olivia Kull. 

Stockaryds 
konfirmander
Främre raden från vänster: 
Nicolina Gunnarsson, Erik Karlsson, 
Ella Karlsson

Bakre raden från vänster: 
Enikö Fülöp, Minna Eriksson, Wille 
Kraft Hernegård, Amelia Andersson, 
Liam Holmberg, Meja Andersson, 
Jack Pålsson
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Årets konfirmander
Visste du om att ordet ”metodist” 
ursprungligen var ett slags öknamn? 
John Wesley som var metodismens 
förgrundsgestalt kom att betona en 
viss metod, lite som ”nådens ordning” 
som det förr talades mycket om på 
västkusten hos oss. Wesleys belackare 
kom därför att föraktfullt kalla hans 
efterföljare för metodister. Det tog 
man inte som någon förolämpning 
utan bejakade: Javisst är vi metodis-
ter! Vi följer vår metod.

En helt annan av senmedeltidens 
andliga gestalter som jag tänkte 
berätta om kom inte från England 
utan Spanien. Han var hög officer 
inom det militära, kom från Loyola 
och hette Ignatius. Han berättar hur 
han, skadad efter en våldsam drabb-
ning, tänkte över sitt liv. Hellre än 
att kämpa och döda ville han viga sitt 
liv åt att leva i Jesu efterföljd. Hans 
omvändelse fick stora följder, nästan 
som en gång Paulus.

Olika sällskap hade sina namn efter 
sina grundare: benediktiner, francis-
kaner och dominikaner. Ignatius ville 
annorlunda, han ville följa Jesus så 
den munkorden han kom att grunda 
skulle heta jesuiter. Dessa har du 
alldeles säkert hört talas om, kanske i 
samband med uttrycket ”ändamålen 
helgar medlen”. Uttrycket syftar på 
det moraliskt förkastliga i att använda 
oärlighet för att uppnå ett gott syfte. 
Men hur kom det sig att jesuiterna 
anklagades för detta?

För anklagades gjordes de, närmare 
bestämt av nämnda franciskaner 
och dominikaner som, precis som 
jesuiterna, var engagerade i kristen 
mission under 1600-talet. Närmare 
bestämt gällde det Kina. Jesuitiska 
missionärer använde metoden att 
förklä sig till kinesiska lärde män. På 
så sätt lyckades de vinna inträde till 
hovet i Peking där deras stora kun-
skaper i matematik och astronomi 
väckte berättigat intresse. Inte ett ord 
om Jesus och kyrkan förrän de vunnit 

förtroende och säkrat sin ställning. 
Sedan – så var strategin – skulle man, 
försiktigt och lite i sänder, släppa in 
talet om Jesus. Detta var ändamålet; 
medlet var alltså att inledningsvis 
segla under falsk flagg.

Oppositionen från de andra missio-
nerande munkordnarna blev så hatisk 
att påven beslutade att förbjuda hela 
jesuitorden under ett helt sekels tid. 
Som du förstår handlade det om en 
kolossal dramatik och maktkamp.

Men hur hör nu detta ihop med me-
todismen? Jo, innan Ignatius tog sig 
för att starta en munkorden hade han 
funnit behovet av en metod för andlig 
fördjupning. Andliga övningar hette 
en liten skrift där han systematiskt 
beskriver hur han själv gått till väga 
och gjort stora framsteg i sin person-
liga andliga utveckling. Denna metod 
kom att imponera stort på hans sam-
tid, och många blev berörda på djupet.

Idag har Ignatius andliga övningar 
blivit upptäckta på nytt. En del 
kristna har känt sig vilsna när de 
funnit att den andliga tillväxten är ett 
gör-det-själv-projekt där var och en 
förväntas finna sin egen väg, sin egen 
metod. Om du är uppmärksam har du 
kanske redan noterat att det erbjuds 
kurser då och då i andliga övningar 
i ignatiansk anda – eller hur det nu 
presenteras.

Metodist – nådens ordning – andliga 
övningar… Om du känt en längtan 
efter en beprövad metod för att växa 
som kristen så är du i gott sällskap. 
Att finna sin egen väg enbart utifrån 
Bibeln, kanske också med hjälp av 
alla de böcker som ständigt lanseras, 
kan vara som att treva i ett mörker. I 
Svenska kyrkan finns grupper av folk 
som blivit verkligt välsignade av Igna-
tius andliga övningar vilka man bäst 
lär sig under handledning. Kanske 
något för dig?  l

Göran Wiking, komminister

Teologiska tankar

John Wesley, 1703-1791, var en brittisk präst och 
teolog. Han var framför allt känd som grundare av 
metodismen.

Ignatius av Loyola, 1491-1556, var jesuitordens  
grundare. Han vördas som helgon inom romersk-
katolska kyrkan.

Vardagsteologi med Göran Wiking, teol d:r
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är jag ställde frågan till en 
mångårig medarbetare 
inom Sävsjö pastorat om 

vem Torgny ”Toye” Gustavsson är, fick 
jag ett snabbt svar: ”Han är välkänd och 
omtyckt av både stora och små, alltid 
med ett leende på läpparna och med en 
hjälpande hand i beredskap. Allt kryd-
dat med en stor portion humor.”

Eftersom han är pensionär ville jag ta 
reda på lite mera om hans bakgrund och 

det visade sig att han hann med en hel 
del innan han fick jobb som kyrkvakt-
mästare.

Han föddes och växte upp i Stocka-
ryd, där han fortfarande bor och är en 
”lokalkändis”. Skolgången klarade han 
av på sju år och redan som 7-åring hade 
han sitt första jobb.

– Min pappa arbetade på Stockaryds 
Stolfabrik. Där gjorde de en lite udda 
grej i form av rattar till kälkar. Min upp-

gift var att sätta ihop rattarna, minns 
”Toye”.

Som 14-åring kom han till Thure 
Granklints möbelfabrik. Där tillverkade 
man bland annat gungstolar och ”Toye” 
fick tillfälle att prova på de flesta av 
fabrikens maskiner.

– Jag trivdes bra hos Granklints, men 
så dök det upp ett vikariat hos Gösta 
Magnusson, där man gjorde stommar 
till stoppmöbler. Jag ersatte en kille 

Det finns gott om utsmyckningar i kyrkor och församlingshem i Sävsjö pastorat. 
En del har funnits sedan ”husen” byggdes, medan andra har tillkommit senare. 

I ”modern tid” är Torgny ”Toye” Gustavsson den som ligger bakom flest. 

N

”Toye” har satt sina spår 
i pastoratets kyrkor

Vi träffar 
Torgny 

Gustavsson

bildtext?
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Vi träffar 
Torgny 

Gustavsson

bildtext?

som låg i lumpen ett år. Därefter blev 
det Stolfabriken igen och efter en brand 
där, jobbade jag på den tillfälliga ”filia-
len” på före detta Luxor i Sävsjö. Sedan 
väntade lumpen på mig.

1973 slutade ”Toye” på Stolfabriken 
och det blev branschbyte.

– Min bror var några år äldre och 
körde lastbil på Signe Gustafssons Åkeri 
i Stockaryd, så jag började där. Det enda 
problemet var att jag saknade trafik-
kort. Det ordnade sig ändå, för till före-
tagsbilar behövde man inte trafikkort. 
Jag fick gå till polisstationen i Stocka-
ryd, ansökte om lämplighetsintyg och 
när jag fick det var det bara att börja 
köra, avslöjar ”Toye” småleende.

I 12 år skötte han tillsammans med 
sin bror Ingvar och Johan Wärn Skå-
netrafiken med två bilar och till slut 
rattade han vägen utantill.

I slutet av 1970-talet började ”Toye” 
på sin fritid titta in till Per-Anders 
Henriksson i smedjan i Stockaryd. Där 
fanns möjligheter att få testa att skapa i 
metall och göra lite reparationer. 

– Jag hade en dröm om att skaffa en 
svarv och komma i gång lite hemma i 
källaren. Per-Anders hjälpte mig att 
bygga en svarv och den står nu i den till 
hobbyverkstad omgjorda vedboden.

 Det slutade med att han började jobba 
hos Per-Anders, för till många jobb 
behövdes det mer än två händer.

Det var 1985 och in till smedjan kom 
det kunder och folk som ville ha hjälp 
med något, bara ställa någon fråga eller 
få ett råd.

– I slutet av 1980-talet kom dåva-
rande kyrkoherden, Torbjörn Hagman, 
in i smedjan. Han hade hört att jag 
sjöng lite och tyckte att jag skulle bli en 
förstärkning till Stockaryds kyrkokör, 
så runt 1990 gick jag med i kören, minns 
”Toye”, som växte upp i ett hem med 
mycket sång och musik.

Smedjan låg/ligger vid kyrkan och för-
samlingsgården och Torbjörn Hagman 
kom då och då in för att prata bort en 
stund eller för att få hjälp med något. 

– Han beställde en ljusbärare till Stock-
aryds kyrka och det var det första jobbet 
jag var med om att göra. Per-Anders och 
jag fick klura en hel del, men det blev 
bra och sedan kom det fler uppdrag.

Ungefär samtidigt hade ”Toye” sett 
en annons i tidningen om att man sökte 
kyrkvaktmästare både till Hultsjö och 
Stockaryd.

– När Torbjörn Hagman kom in i 
smedjan frågade jag vad han tyckte. 
Jag sökte och fick jobbet i Hultsjö. Kjell 
Pettersson fick jobbet i Stockaryd och vi 
samarbetade en hel del.

– Det började med tre begravningar 
på en vecka. Då funderade jag på vad jag 
gett mig in på. Gravarna grävdes med 
handkraft och det var en tuff start.

När det blev ett storpastorat hjälptes 
vaktmästarna i Stockaryd, Hultsjö och 
Hjälmseryd åt med en del större jobb. 
Det gick fortare och det var roligare, 
berättar ”Toye”, som trivdes med den 
frihet under ansvar som arbetet som 
kyrkvaktmästare innebar.

– Det syntes ju varje dag om jag gjort 
något eller inte. Jag fick även utlopp för 
min kreativitet. Bland annat konverte-
rade jag en åkgräsklippare till en lövsug 
1994. Därmed försvann den mesta löv-
räfsningen och den fungerar än i dag.

Vrigstads kyrka: 
Tacksägelseljusstaken, som även kan 
användas vid dop med dopskål, påsk-
ljusets hållare.

Vallsjö kyrka: 
Piscina, svarvad skål i lind för oblater 
med tillhörande väggskåp.

Sävsjö församlingshem: 
Församlingssalens kopparkors, piscina.

Småkyrkan Rörvik: 
Piscina.

Hultsjö församlingsgård: 
Metallträd på väggen i Övre salen.

Hylletofta: 
Underlag för ljusstakar i kyrkfönstren 
för att jämna ut fönsternischernas 
lutning.

Stockaryds kyrka: Ljusbärare (första 
beställningsjobbet), dopträd, tre ljussta-
kar på vardera sidan om altaret.

Församlingshemmet i Stockaryd: Vin-
träd med tillhörande altarbord (”Det 
bästa jag gjort”), piscina i kapellet. Toye hemma vid sin egentillverkade damm.

Kapellet i Sävsjö församlingshem: 
Träkors med belysning och altare – be-
ställning till minne av Karin Wetterholm.

Jag hade en dröm 
om att skaffa en 
svarv och komma 
i gång lite hemma 
i källaren.

Exempel på utsmyckningar 

signerade Torgny ”Toye” 

Gustavsson
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Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en av världens 
största biståndsallianser. Tack vare detta samarbete kan vi 
agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare med lång-
siktigt utvecklingsarbete och tillsammans vara en starkare 
påverkansröst.

24,4 miljoner till Fasteauktionen!

Nu har resultatet av Fasteauktionen (14 febr-28 mars) 2021 
kommit. Tillsammans samlade vi in 24,4 miljoner till Act 
Svenska kyrkans viktiga arbete för människor som lever i 
utsatthet. I Sävsjö pastorat bidrog vi till ca 7.000 kr i denna 
kampanj. Tillsammans gör vi skillnad för våra medmänniskor 
som tvingas till ett liv i extrem fattigdom och hunger varje dag 
till följd av coronapandemin, orkaner, krig och konflikter och 
klimatförändringar. Vi står för stora utmaningar men det finns 
hopp. Vi ser det i vårt arbete, där samarbetspartner finns 
på plats och ger nödvändigt stöd ute i världen. Tillsammans 
kan vi kämpa för att fler människor får möjlighet att påverka 
sin framtid. Med stöd och omtanke om varandra blir världen 
bättre och ert engagemang gör skillnad i det arbetet. Varje 
gåva gör skillnad! Tack för era bidrag. Ni förändrar framtiden!

Under hösten kommer Svenska kyrkan över hela landet 
att arbeta med Färdplan för klimatet och Skapelsetid. Act 
Svenska kyrkan vill bidra med det internationella perspektivet 
på klimatkrisen. Mellan den 1 septem-
ber och den 15 november kommer Act 
Svenska kyrkan att ha en opinionsbil-
dande kampanj med fokus på klimat-
rättvisa.

SÅ HÄR FÖRDELAS 
PENGARNA
Av 100 kronor används:
• 83 kronor till 
 ändamålet
• 8 kronor till material  
 och aktiviteter för att  
 få fler gåvor
• 9 kronor för adminis- 
 tration och kontroller

”Toye” trivdes med jobbet och sångin-
tresset ökade. Det visade sig nämligen 
att två vaktmästarkollegor, Alf Holm-
berg och Johnny Teglert, också sjöng 
och kantorn i Vrigstad, Carina Hult, såg 
till att ”De tre sjungande vaktmästarna” 
bildades. 

– Vi fick bland annat sjunga ihop med 
damerna i ”Cantabile”, som Carina Hult 
var ledare för, berättar ”Toye” stolt.

Det sägs ju att tiden går fort när man 
har roligt och så var det för ”Toye”. Han 
närmade sig pensionsåldern och hade 
så mycket att göra att han tyckte att han 
inte hann jobba mer.

– Det var 2012 och jag bestämde mig 
för att bli pensionär, även om det fatta-
des något år till 65. Kroppen hade tagit 
stryk av mycket krypande. Nu bestämde 
jag över min tid och det blev att jag 
kunde hjälpa båda våra söner och deras 
familjer med husrenoveringar. 

– Det finns alltid något att göra med 
”gamla” hus. Nu är det ett poolbygge i 
Vrigstad som väntar på att bli färdigt. 

Ryktet om ”Toyes” hantverkskun-
nande spred sig i pastoratet och det 
kom beställningar med jämna mellan-

rum. I de flesta av pastoratets kyrkor, 
församlingshem/-gårdar med flera 
byggnader finns något som ”Toye” lig-
ger bakom. 

För drygt ett år sedan kom pandemin, 
som begränsar mycket av aktiviteten i 
pastoratets lokaler. Körsången ligger 
nere för ”Toyes” del och om det blir en 
fortsättning återstår att se.

– Annars har pandemin inte hindrat 
mig, utan satt fart på fantasin. I min 
verkstad kan jag vara som vanligt och 
jobb med husrenoveringar hindras 
heller inte, så jag kan inte klaga. Intres-
set för kyrkans verksamhet finns kvar 
och finns det önskemål att jag ska göra 
någon utsmyckning är jag alltid intres-
serad, säger ”Toye”, som på frågan om 
han har någon favoritkyrka i pastoratet 
snabbt svarar ”Vallsjö gamla kyrka, för 
där gifte jag mig med Ingegerd från 
Torset”.

Som ett misslyckande ser han att 
löftet att som pensionär lära sig laga 
mat inte infriats, men bättre sent än 
aldrig… l

Text och foto Lars-Åke Sandqvist

ALLIANS FÖR 
RÄTTEN TILL 
ETT TRYGGT LIV

samarbeten och certifierade rutiner minskar risken för att pengar hamnar i fel 
händer. 
SÅ HÄR FÖRDELAS PENGARNA - HUR MYCKET GÅR TILL 
ÄNDAMÅLET? 
Av 100 kronor används: 

• 83 kronor till ändamålet 
• 8 kronor till material och aktiviteter för att få fler gåvor 
• 9 kronor för administration och kontroller 

 
Så här fördelades pengarna 2020  
 

Dopträdet i Stockaryds kyrka.
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Den 15 juli kommer Maria Åberg tillträda som ny 
komminister i Sävsjö pastorat. Hon kommer att 
ha ett särskilt ansvar för Stockaryds församling. 
Tidigare har Maria tjänstgjort bland annat i Skil-
lingaryds församling. Vi hälsar henne välkom-
men till oss vid en pastoratsmässa den 29 augusti 
kl. 10.00 i Nya Hjälmseryds kyrka. l

Klas Frisk Svensson, kyrkoherde   

Utökade dop- och 
vigselgudstjänster
Nu har vi kämpat med coronapandemin i över 
ett år och många har fått ställa in planerade  
dop och vigslar, när det inte längre blev 
möjligt att bjuda in sina närmaste. Nu ser vi 
fram emot lättnader i restriktioner och nya 
möjligheter, när många blivit vaccinerade och 
spridningen avtar.

Därför vill vi denna sommar ge er ökade 
möjligheter att kunna fira dessa viktiga livs-
händelser, samt utföra dessa handlingar och 
gudstjänster.

Vi erbjuder därför utökade dop- och vigselti-
der i sommar. Vi har även låtit sy upp större 
dopdräkter till barn som kanske vuxit ur fa-
miljens dopdräkt. Du är välkommen att höra 
av dig till pastorsexpeditionen om ni önskar 
låna dessa. Naturligtvis går det bra att döpa 
barnen i sina egna kläder.

Vi ser fram emot att få dela dessa glädjefyllda 
stunder med dig och din familj! l

Erik Karlsson, komminister    

Välkommen 
Maria Åberg! 
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PREDIKOTURER  24 JUNI – 26 AUGUSTI

VALLSJÖ KYRKA   
Sön 4 juli kl 10.00 Högmässa

Sön 11 juli kl 10.00 Högmässa

Sön 18 juli kl 10.00 Högmässa

Sön 25 juli kl 10.00 Högmässa

Sön 1 aug kl 10.00 Högmässa

Sön 8 aug kl 10.00 Högmässa

Sön 15 aug kl 10.00 Högmässa

Sön 22 aug kl 10.00 Högmässa

VALLSJÖ GAMLA KYRKA (Utomhus)
Lör 26 juni kl 10.00 Midsommargudstjänst

Lör 3 juli kl 18.00 Helgmålsbön

Lör 10 juli kl 18.00 Helgmålsbön

Lör 17 juli kl 18.00 Helgmålsbön

Lör 24 juli kl 18.00 Helgmålsbön

Lör 31 juli kl 18.00 Helgmålsbön

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Ons 23 juni kl 19.00 Veckomässa

Ons 7 juli kl 19.00 Veckomässa

Ons 21 juli kl 19.00 Veckomässa

Ons 4 aug kl 19.00 Veckomässa

Ons 18 aug kl 19.00 Veckomässa

VRIGSTADS KYRKA
Sön 27 juni kl 10.00 Högmässa

Tor 1 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll

Sön 4 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 11 juli kl 10.00 Gudstjänst

Tor 15 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll

Sön 18 juli kl 10.00 Gudstjänst

Sön 25 juli kl 10.00 Högmässa

Tor 29 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll

Sön 1 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 8 aug kl 10.00 Högmässa

Tor 12 aug kl 18.00 Musik i sommarkväll

Sön 15 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 22 aug kl 10.00 Högmässa

VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM
Tor 12 aug kl 10.00 Morgonbön

Tor 19 aug kl 10.00 Morgonbön

 
STOCKARYDS KYRKA
Ons 30 juni kl 18.30 Veckomässa

Sön 4 juli kl 18.00 Högmässa

Ons 14 juli kl 18.30 Veckomässa

Ons 28 juli kl 18.30 Veckomässa

Ons 11 aug kl 18.30 Veckomässa

HULTSJÖ KYRKA
Tor 8 juli kl 19.00 Musik i sommarkväll

Tor 22 juli kl 19.00 Musik i sommarkväll

Sön 1 aug kl 18.00 Högmässa

Tor 5 aug kl 19.00 Musik i sommarkväll

HJÄLMSERYDS KYRKA
Sön 27 juni kl 18.00 Gudstjänst

Sön 11 juli kl 18.00 Gudstjänst

Sön 18 juli kl 18.00 Högmässa

Sön 25 juli kl 18.00 Gudstjänst

Sön 8 aug kl 18.00 Gudstjänst

Sön 15 aug kl 18.00 Högmässa

Sön 22 aug kl 18.00 Gudstjänst
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VRIGSTADS 
FÖRSAMLINGSHEM

Trädgårdscafé
Välkommen till vårt trädgårdscafé i Vrigstads 
församlingsgård! Torsdagar: 24 juni, 1 juli, 8 juli, 
15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augusti kl 10.00.

Kom- Träffas – Trivs! Vi sitter i trädgården om vädret tillåter, 
men det finns plats inne också! Kaffeservering. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och håller avstånd!

Funderar 
du på att 
konfirmera dig?
Då har du möjlighet att vara med i höstens konfirmand-
under-visning. Konfirmationen handlar om kristen tro, och 
kristen tro handlar om livet.
Du får möjlighet att bli bekant med kyrkan, lära dig om vad det 
är att fira gudstjänst, vara med på andakter och diskutera hur 
allt detta hänger ihop med livet och med dig. 

Välkommen med din ansökan på www.svenskakyrkan.se/savsjo

GÖRANSGÅRDEN, VRIGSTAD
Tor 24 juni kl 11.00 Andakt

Tor 22 juli kl 11.00 Andakt

Tor 19 aug kl 11.00 Andakt

SÖDERGÅRDEN, STOCKARYD
Tor 1 juli kl 16.00 Andakt

Tor 15 juli kl 16.00 Andakt

Tor 29 juli kl 16.00 Andakt

Tor 12 aug kl 16.00 Andakt

Tor 26 aug kl 16.00 Andakt                        
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Veckomässa i Sävsjö 
församlingshem 
Välkommen att fira veckobön/mässa 
kl 19.00 följande onsdagar:
23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augusti och 18 augusti

Andakt i Sävsjö 
församlingshem
Välkommen att fira andakt tisdagar kl 10.00. 
Terminen startar den 24 augusti.  
Efter andakten inbjuder diakonigruppen till 
kaffe. Gemenskapen avslutas med allsång.

Veckomässa i  
Stockaryds kyrka
Välkommen att fira veckobön/mässa 
kl 18.30 följande onsdagar:
30 juni, 14 juli, 28 juli och 11 augusti.

Morgonbön/mässa 
i Vrigstads kyrka
Välkommen att fira morgonbön eller mässa 
torsdagar kl 10.00 i Vrigstad kyrka från och 
med 12 augusti.

STOCKARYDS FÖRSAMLING
Sommarcafé
Välkomna till vårt sommarcafé i Stockaryds 
församlingsgård! Tisdagar: 22 juni, 29 juni och 6 juli, 10 
augusti, 17 augusti och 24 augusti kl 18.00–20.00.

Kom – Träffas – Trivs! Vi sitter i trädgården om vädret tillåter, 
men det finns plats inne också! Fika till självkostnadspris. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller 
avstånd!

Cykla i Guds fina natur
-mellan våra kyrkor-
Vallsjö nya kyrka
Vallsjö gamla kyrka           
Skepperstads kyrka
Hjärtlanda kyrka
Norra Ljunga kyrka

Vid varje kyrka finns 
en informationstavla. 
I den gröna postlådan 
finns ett informations-
blad. Infoblad finns 
även att hämta i Säv-
sjö församlingshem 
(Tegnergatan 42) och 
på Sävsjö camping.

För info kontakta: maritha.johansson@svenskakyrkan.se
eller www.svenskakyrkan.se/savsjo

I samarbete med Sävsjö hembygdsförening

Svenska kyrkans mötesplats 
vid torget i Sävsjö. 
Öppet måndag och fredag kl 9-12 
samt onsdag kl 17-18.30 
Onsdagskvällar under juli månad 
är Kamelen stängd.

Händer på Kamelen

Kamelvandrarna
Måndagen den 23 augusti kl 9.30 träffas vi utanför Ka-
melen för att tillsammans gå en promenad. Promenaden 
tar sin början i den vackra sanatorieparken och avslutas 
50 minuter senare på Kamelen. Här finns det kaffe och 
gemenskap tillsammans med övriga kamelgäster.

PÅ GÅNG I PASTORATET
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Glimtar från verksamheten

Mose och Hanna uppskattar uppmärksamheten.

Pilgrimsvandring

Hos Eleanor i Björkelund.

Konfirmanddag i 
Gamla Hjälmseryd och 
dess omgivning
Det här konfirmandåret har varit speciellt på många 
sätt. Vi har varit begränsade i våra möten med 
varandra, här inräknat även konfirmanderna. Även 
om vi har varit begränsade så anser jag att vi har 
varit kreativa och hittat möjligheter istället för att se 
hinder.

En möjlighet som vi har utnyttjat fullt ut var konfir-
manddagarna som genomfördes den 24 och 25 april 
i Gamla Hjälmseryds-trakten. Dagarna började med 
en sändningsandakt i Gamla Hjälmseryds kyrka där 
vi även fick guidning av Jonas Nilsson. Konfirman-
derna delades i två grupper. En grupp gick pilgrims-
vandring med olika stationer som även gav möjlig-
het för goda samtal längs vägen. Den andra halvan 
av gruppen var på Björkelund hos Eleanor Karls-
son. Där fick de lyssna till ett gripande och lärorikt 
föredrag, ha en skapande aktivitet och möjlighet för 
att klappa och gosa med åsnorna Mose och Hanna. 
Efter en lång vandring njöt vi av god mat på Hjälm-
serydsstiftelsen.

Vi är tacksamma och glada för att ha haft förmånen 
att lära känna dessa underbara ungdomar och vi 
hoppas att vi inte behöver säga ”hej då”, utan att vi 
kan fortsätta träffas i andra sammanhang. 

Enikő Fülöp, förskollärare
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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

 
Kyrkoherde Klas Frisk Svensson ..........................0382-463 04

E-post: klas.frisksvensson@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 Maria Åberg ...................................... 0382-463 10

Epost: maria.aberg@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

Förskollärare Enikö Fülöp ...................................... 0382-463 15

Epost: eniko.fulop@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent 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

Kyrkobokföringsassistent 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

Kyrkoval sid 3-7 Vallsjö kyrka sid 8 Årets konfirmander  sid 10
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Träffa 
Torgny 

Gustavsson
på sid 12
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Sommarmusik
Vrigstads kyrka, torsdagar kl. 18.00
1 juli Orgelafton med Jarri Ederth
15 juli ”I denna ljuva sommartid”. Grupp ur Cantabile sjunger
29 juli Gitarrafton med Tomas Janzon
12 augusti Stråkforum från Växjö under ledning av Lars Jöneteg

Hultsjö kyrka, torsdagar 19.00
8 juli Mikael Brorsson spelar accordeon
22 juli Christian Jormin trio spelar jazz
5 augusti ”Svarta svanen”. Kristin Malmborg, cello och Darya Tchaikovsky, piano

Vrigstads kyrka, 11 juli kl. 10.00
Trio de luxe medverkar med musik i gudstjänsten.
MarieLouise Sjöberg, violin – Erik Sunnerstam, flöjt – Lena Miller, cello

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.
Sv.ps. 200:1


