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Kyrkoblad
Nr 3 2020  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 

Höst 2020

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.
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Den öppna dörren

BETRAKTELSE

”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan 
stänga.”
Uppenbarelseboken 3:8

Under coronapandemins framfart i vår värld, så har vi 
haft våra kyrkdörrar öppna. När vi inte längre kunde fira 
offentliga gudstjänster, så fanns våra kyrkorum i alla fall 
öppna för enskild andakt och bön. De gamla kyrkdörrar-
na i våra medeltidskyrkor har stått där öppna i nästan 
1000 år. Den öppna dörren blir också en bra bild för 
hur vår kyrka vill möta oss. När vi väl går över tröskeln, 
så möts vi av kyrkorummets frid och högtid, som är en 
föraning av det himmelska. En bild av Guds härlighet, en 
helgad plats och en försmak av det som väntar oss när 
vi gått genom dödens port.

Uppenbarelsebokens ord vill ge oss hopp, de vill tala om 
hur Gud, i sin stora kärlek, har öppnat en port för oss, 
en port som leder in i evighetens klara ljus och glädje. 
Detta blir möjligt genom Jesu frälsningsgärning. Det 
finns en öppen port som ingen människa kan stänga. 
Genom tron får vi gå in i den. I modernt språkbruk 
kanske vi skulle kunna tala om en portal som leder till 
en annan värld.

Tyvärr kan vi ibland känna oss utestängda eller till och 
med utelåsta från gudsgemenskapen. Det är ofta vi 
själva eller vår omgivning som komplicerar vår relation 
med Gud och försvårar tron för oss. Då släpper vi taget 
om vår tro och tillit till Gud. Vi börjar snegla på allt som 
finns runt omkring, vi sätter vår tilltro till oss själva och 
andra och glömmer att vi bara förstår en liten del av 
verkligheten omkring oss. Ju mer vi förstår av skapel-
sen, desto större tycks mysteriet vara.

I evangelierna finns det många berättelser om hur Jesus 
möter människor som kämpar med livet. I dessa samtal 
så befriar han dem genom att öppna dörrar.  De som 
kände sig instängda får nu möjligheten att känna att de 
kan börja om, känna sitt värde och finner uppgifter där 
de behövs.

Vid ett annat tillfälle berättar evangelisten om hur lär-
jungarna, som av rädsla, hade gömt sig bakom reglade 
dörrar. De får helt oväntat möta den uppståndne Jesus, 
som gick rakt igenom de stängda dörrarna. Han gav 
dem frid och upprättelse och de fick se honom upp-
stånden. Efter denna händelse så vågade de sig ut i hela 
världen, för att andra skulle få höra det glada budska-
pet.

Nu när detta skrivs så har sommaren nått sin kulmen, 
men när du läser dessa rader så är den förmodligen 
nästan slut för att ge utrymme åt hösten. Alltjämt så 
kanske pandemin härjar och vi får hålla avstånd och 
hålla ut. Det är säkert också många som kämpar hårt 
och som får göra svåra uppoffringar för att skydda sig 
själva och andra. Kom ihåg att kyrkan är öppen och 
välkomnar dig!

”Jag vet en port som öppen står, där från de gyllne salar, 
en klarhet som från korset går, om Kristi kärlek talar. O 
djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för 
mig, för mig, står öppen ock för mig.”
Sv. ps. 223:1

Erik Karlsson
Tillförordnad kyrkoherde
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Klas Frisk Svensson – 
ny kyrkoherde
Med glädje och förväntan ser jag fram 
mot att få börja arbeta i Sävsjö pasto-
rat som kyrkoherde. Det ska bli roligt 
att lära känna nya människor, försam-
lingsbor och medarbetare i försam-
lingen. Andligheten som finns i bygden 
lockar mig liksom att få arbeta i de fina 
kyrkorna som bär på så rik historia. 

Jag är 52 år och gift med Theres sedan 
två år. Sedan tidigare har jag två barn, 
som är 23 och snart 19 år. Att jag 
skulle bli präst var något som växte 
fram under tonåren. Mina föräldrars 
engagemang i kyrkan och ett par 
präster som gjorde starkt intryck på 
mig bidrog till att jag började teologi-
studierna direkt efter gymnasiet. Eva 
Spångberg var också viktig för mig un-
der den här tiden. Jan Arvid Hellström 
prästvigde mig på Trettondagen 1993 i 
Växjö domkyrka när jag var 24 år. Jag 
har inte ångrat att jag blev präst. Det 
är väldigt roligt att arbeta med männ-
iskor. Speciellt bra känns det när man 
ser människor växa och utvecklas och 

när man får dela människors glädje 
och sorg. Genom åren har jag tjänst-
gjort i Gnosjö, Värnamo, Forsheda 
och Skillingaryd, några år som kom-
minister och kontraktsadjunkt med 
gymnasiet som särskild inriktning men 
de flesta åren som kyrkoherde. 

För framtiden tänker jag att det är vik-
tigt att Svenska kyrkan är aktiv i hela 
vårt land, på landsbygden och i städer. 
Vi måste ta vara på våra resurser på 
bästa sätt. Ett sätt är att vi arbetar för 
att ideella medarbetare ska få mera 
utrymme. Det gäller till exempel guds-
tjänster, diakoni, sång och musik och 
barn- och ungdomsverksamhet. Jag vill 
arbeta för att anställda, förtroendeval-
da och ideella ska kunna arbeta så bra 
som möjligt tillsammans för Guds rike 
i Sävsjö pastorat. Det gör vi oftast bäst 
genom samarbete och dialog. l  
 
Med önskan om Guds välsignelse!
Klas Frisk Svensson 

Välkommen 
till dopfest 
och bibel-
utdelning 

Tacksägelsedagen 4 oktober

Vallsjö kyrka kl. 10.00 

Mixturen medverkar
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PÅ GÅNG I PASTORATETPÅ GÅNG I PASTORATET

STOCKARYDS 
FÖRSAMLING

HULTSJÖ

Familjegudstjänst
Söndag 27 september kl 16.00 firar vi 
familjegudstjänst i Hultsjö kyrka. Coola 
kören medverkar. Därefter inbjuder syför-
eningen till kyrkkaffe. 

RÖRVIK 

Hela kyrkan sjunger
Söndag 20 september kl 16.00 blir det 
sång och musik i Rörvik småkyrka, 
”Hela kyrkan sjunger”.

Dopfest
Söndag 11 okt 
kl 10.00 firar vi 
familjemässa/
dopguds-
tjänst i Rörvik 
småkyrka. 
Diakonigruppen 
serverar kaffe och 
tårta. Därefter blir det 
skördeauktion till förmån för ACT Svenska 
kyrkan. Gåvor mottages tacksamt.

Ekumeniska Trivselträffar
Välkommen till höstens ekumeniska 
Trivselträffar kl 14.00

Ons 16/9  Rörvik småkyrka
Ons 14/10  Frikyrkan
Ons 18/11 Rörvik småkyrka
Ons 9/12 Frikyrkan

Sopplunch
Diakonigruppen 
inbjuder till sopp-
lunch kl 12.00-
14.00 I Rörvik 
småkyrka.
Insamling till ACT 
Svenska kyrkan.
Ons 23/9
Ons 21/10
Ons 25/11

STOCKARYD

Ekumeniska 
Dagledigträffar
Välkommen till höstens ekumeniska 
Dagledigträffar kl 15.00
Tis 8/9  Frikyrkan
Tis 10/11  Frikyrkan
Tis 8/12  Stockaryd församlingsgård

Familjemässa
Söndag 8 november kl 16.00 firar vi  
familjemässa i Stockaryd kyrka. 

Cafékväll
Onsdag 4 november kl 18.30 inbjuder 
internationella gruppen till en cafékväll 
med underhållning och musik i försam-

lingsgården. Under kvällen serveras 
smörgåstårta och kaka till självkostnads-
pris, 80 kr. Anmälan senast 28 oktober 
till Carine Collins tel 070-924 
51 97 eller Anita Sjöberg tel 
070-816 30 36, eller Lotta 
Gustafsson tel 070-642 
07 42. Insamling till Act 
Svenska kyrkan.

SÄVSJÖ  
FÖRSAMLING

SÄVSJÖ

Läxhjälp                                                                                                                   
Torsdag 3 september kl 16.30-17.30 
startar ”Läxhjälpen”. Ett 10-tal pedagoger 
erbjuder dig hjälp i svenska, matematik 
samt engelska. Även du som ännu inte 
börjat på SFI:s svenskundervisning är 
välkommen.

Pastoratsmässa -  
Avskedspredikan
Söndag 13 september kl 10.00 firas Dia-
konins dag i Vallsjö kyrka. Carl Cedermark 
avskedspredikar. 

Inför Allhelgonahelgen 
Fredag 30 oktober, eftermiddag, är 
pastoratets församlingshem/kyrkor 
öppna inför gravsmyckning. Välkom-
men att dricka en kopp kaffe.

Det är fortfarande osäkert hur 
covid 19 påverkar vår offent-
liga verksamhet. Vi har planerat 
höstens verksamhet utifrån att 
situationen utvecklas positivt. 
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PÅ GÅNG I PASTORATET

Pastoratsmässa
Söndag 8 november 
kl. 10.00 firas pas-
toratsmässa med 
kyrkoherdeinstal-
lation i Vallsjö 
kyrka. Biskop 
Fredrik Modéus 
installerar Klas Frisk 
Svensson som kyrko-
herde i Sävsjö pastorat. Därefter inbjuds 
till kyrklunch i församlingshemmet.

Hemliga gäster med  
afternoon tea
Måndag 9 november kl 17.00 inbjuder 
internationella gruppen till Afternoon tea 
i Sävsjö församlingshem. Trevlig mu-
sikunderhållning av lokala hemliga gäster. 
Servering av snittar, scones och bakverk. 
Inträde 50 kr. Insamling till förmån för Act 
Svenska kyrkan. 

VRIGSTAD- 
HYLLETOFTA 
FÖRSAMLING
Öppet café
Måndag 7 september kl 10.00-12.00 
börjar vi återigen Öppet café i Vrigstads 
församlingshem. Vi träffas och umgås 
över en kopp kaffe. Våfflor serveras andra 
måndagen i varje månad.
Mån 14 september 
Mån 12 oktober
Mån 9 november
Mån 7 december

Pysselkväll
Tisdag 24 november kl 18.00 är det 
pysselkväll i Vrigstads församlingshem. 
Passa på att göra din egen krans, julkort, 
ljusdekoration m.m. Självkostnadspris. 
Kaffeservering.

Syföreningsauktioner
I november månad är det dags för våra 
syföreningsauktioner. Här finns gyllene 
tillfällen att köpa julklappar! Insamlade 
medel skänks till välgörande ändamål.

VRIGSTAD SYFÖRENING
Fredag 13 nov kl 18.00 
i församlingshemmet

NORRA LJUNGA SYFÖRENING
Fredag 20 nov kl 18.00
i församlingsgården

HULTSJÖ SYFÖRENING
Lördag 21 nov kl 18.00
i församlingsgården

STÖDGRUPPEN FÖR 
G:A HJÄLMSERYD KYRKA
Lördag 28 nov kl 18.30
Gamla Hjälmseryds prästgård

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

Händer på 
Kamelen

Kamelvandrarna
Måndag 7 september kl 9.30 träffas 
vi utanför Kamelen för att tillsam-
mans gå en promenad. Promenaden 
tar sin början i den vackra sanatorie-
parken och avslutas 50 minuter se-
nare på Kamelen. Här intas det kaffe 
och gemenskap tillsammans med de 
övriga kamelgästerna.

”VIP-
kvällar”
– Väldigt Intressanta 
Personer – 
I Sävsjö församlingshem var det 
under höstterminen tänkt att VIP-
kvällarnas tema skulle handla om 
helgon. Men då två av vårens kväl-
lar om män i Bibeln blev inställda, 
finns nu möjlighet att lyssna till 
dessa föredrag i höst. 
Det blir även under kvällen tillfälle 
till samtal och något enkelt att äta. 
Kvällarna inleds kl 18.30.

Tors 24/9 ”Sankt Sigfrid – Biskop 
och helgon i legend och verklighet”, 
Lars Aldén
Tors 15/10 ”Jesus – Han jag job-
bade ihop med”, Björn Ericson
Tors 5/11 ”Abraham – Att följa sin 
inre röst”,  Jan Holmqvist

Sy förenings-
upptakt
Välkommen att vara med i någon av 
pastoratets syföreningar. 

N LJUNGA SYFÖRENING
Onsdag 26 aug kl 18.30, församlings-
hemmet, Gunbritt Wetterholm,  
tel 0382-104 29

VRIGSTAD SYFÖRENING
Onsdag 9 sept kl 17.30, församlings-
hemmet, Lisbet Björnståhl,  
tel 0708-87 27 80

HYLLETOFTA SYFÖRENING
Onsdag 9 sept kl 18.30,  
Marta Strömblad, tel 0382-710 68

HULTSJÖ SYFÖRENING
Onsdag 26 aug kl 18.00, (ojämna 
veckor), Hultsjö församlingsgård,  
Karin Andersson, 
tel 0382-400 47
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Tornet med det nya koppartaket, tornluckorna 
och fönstren är målade i engelskröd färg och 
fasaden är struken med en ljusgrå linoljefärg.                                                                                                                                     

Tornet kunde besiktigas först när ställning-
arna var uppsatta. Det visade sig att kop-
parplåten var i så dåligt skick att den måste 
bytas ut. När man tog bort den gamla plåten 
upptäcktes betydande rötskador, som fick 
åtgärdas. Det gick åt 200 m2 kopparplåt för 
att täcka tornet. Kostnaden för detta blev 
drygt miljonen.
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Gottskära plåtslageri gjorde allt plåtslageriarbete.  
På bilden arbetar de med att tillverka nya foträn-
nor. Det fanns mycket rötskador i takbottnen och 
på taktassarna, även strävpelarna var kraftigt röt-
skadade och fick bytas ut mot nytt likvärdigt virke.                                                                                                                           
Jönköpings läns museum har varit med under hela 
byggtiden med fackkunskap vid antikvariska frågor 
och dokumentation.

Kyrkdörrarna sicklades rena och 
behandlades med oljebaserad 
linolja. Resultatet blev bra och 
de smälter fint in i byggnaden.                                                                                                                                       
Hela kyrkans stensockel och trap-
por har fogats om och lösa steg 
har omsatts.

Bilden visar kraftig rötskada längst upp 
på tornet, som håller spiran. I princip 
var det kopparplåten som höll ihop 
överdelen på tornet. Entreprenören 
Målerifirma Rose Bergström & son har 
duktiga snickare som lagade tornet 
med nytt timmer innan kopparplåten 
monterades.

Stor renovering av 
Stockaryds kyrka
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Stockaryds kyrka, som invigdes 
1908 har fått ny glans, nytt  
koppartak på tornet samt ny  
färg på fasaden.

Den utvändiga renoveringen pågick 
under hela 2019 och slutbesiktningen 
av entreprenaden gjordes strax innan 
årsskiftet. Under våren har också 
installerats en avfuktningsanläggning 
i krypgrunden för att få ett bättre 
klimat som förhindrar rötskador och 
mikrobiella angrepp. Kyrkan är av trä 

och byggdes 1906-1907 efter ritningar 
av Fritz Eckert. Det var delade me-
ningar om kyrkan skulle byggas i sten 
eller trä, men församlingen beslutade 
att den skulle uppföras i trä, byggti-
den skulle bli kortare och kostnaden 
mindre. Den stora renoveringen har 
kostat en hel del pengar, men en dona-
tion genom ett testamente från Sture 
Wallin och att Växsjö stift beviljat 
kyrkoantikvarisk ersättning, kunde 
den utvändiga renoveringen genom-
föras. Notan för arbetet slutade på 

4,5 miljoner. 3 miljoner fick Sävsjö 
pastorat i kyrkoantikvarisk ersättning 
och 1,5 miljoner togs från donationen.                                                                                                       
Fastighetsunderhåll pågår ständigt. 
Sävsjö pastorat är ett mellanstort 
landsbygdspastorat och har många 
byggnader att underhålla, 12 kyrkor, 6 
församlingshem samt 2 prästgårdar, så 
utan kyrkoantikvarisk ersättning och 
donationer blir det svårt att bära detta 
viktiga kulturarv, som dessa byggnader 
utgör. l
Arne Gustafsson
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SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
GRUPP DAG TID ÅLDER LEDARE START
Mixturens äldre grupp  Tisdag  kl. 15.30-16.15  från 8 år Carina 1 sept
Mixturen  Tisdag  kl. 16.30-17.45  5-7 år Maritha/Carina 1 sept
Kyrkans Ungdom  Tisdag  kl. 18.30-20.00  från åk. 7 Maritha 1 sept
Små och Stora  Torsdag kl. 9.30-12.00  0-6 år Enikö/Fanny 3 sept
Minioröppet  Torsdag kl. 13.00-16.30  åk. 2-4 Maritha/Fanny  3 sept
Juniorer Torsdag kl. 17.30-19.00  åk. 5-6 Maritha/Fanny  3 sept

VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM
GRUPP DAG TID ÅLDER LEDARE
Små och Stora Tisdag  kl. 9.30-12.00 0-6 år Fanny/Enikö  8 sept
Tisdagskul Tisdag  kl. 14.30-16.00  åk. 1-3 Fanny/Enikö 8 sept

STOCKARYDS FÖRSAMLINGSHEM
GRUPP DAG TID ÅLDER LEDARE
Små och stora Måndag kl. 9.30-12.00 0-6 år Enikö/Fanny 7 sept
Måndagscoolt Måndag kl. 14.00-16.45 åk. 1-5 Enikö/Maritha  7 sept
Coola kören Måndag kl. 15.30-16.00      åk. 1-5 Jack/Enikö 7 sept

Vid frågor kontakta:

Sävsjö församling – Maritha Johansson församlingspedagog tel. 0382 465 17

Vrigstads församling – Fanny Jonasson församlingspedagog tel. 0382 463 16

Stockaryds församling – Enikő Fülöp församlingspedagog tel. 0382 463 15

Gruppstarter

Församlingspedagogerna: 
Maritha Johansson, Fanny Jonasson 
och Enikö Fülöp
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Vi önskar bli flera frivilliga medarbetare. Kanske är du en av dem? Vi hjälper till på 
olika sätt i församlingens verksamheter. Du som tycker det skulle vara roligt att göra 
en frivillig insats för församlingsarbetet är välkommen att kontakta Christina Charisis 
0382-463 07 eller Ilse Karlsson 0382-463 06.

Under årens lopp tar vi ofta emot olika gåvor i form 
av pengar eller inventarier. Härmed vill vi tacka för 
alla gåvor och lyfta fram några av dessa. Gåvorna är 
till stor glädje och hjälp i våra olika verksamheter.

Välkommen till en av 
våra diakonigrupper!

Tack!

Gåva till Vrigstads församlingshem.

Gåva till Sävsjö församlingshem.

Gåva till Stockaryds barnverksamhet.
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Gåva till Vrigstads församlingshem.
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Sommarlovskul!

Bästisarna Alva och Liv.
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Varje år anordnar Svenska kyrkan i Sävsjö pastorat ”Som-
marlovskul” i Sävsjö och Vrigstad. Denna sommar var det 
osäkert om lägret skulle kunna genomföras.

Många församlingar har på grund av coronapandemin 
varit tvungna att göra uppehåll i sina verksamheter. Men 
vi bestämde att barnverksamheten fick vara igång så länge 
skolorna var öppna. Efter viss omstrukturering så kunde vi 
tillslut genomföra våra läger. Varje år har vi haft en över-
nattning, men i år fick det bli enbart dagläger med så många 
aktiviteter som möjligt utomhus.

Vi har under sommarlovets första tre veckor genomfört fyra 
läger, tre i Sävsjö vid DHR-stugan och ett i Vrigstad vid 
Strandliden. Varje lägervecka har haft ett genomsnitt på ca 
20 barn i blandade åldrar, åk 1-6. Under dessa veckor har 
vi bland annat paddlat, täljt täljsten, byggt bi-/insektshotell, 
gjutit tenn, målat hattar och kepsar, badat, kört 5-kamp, 
lyssnat på berättelser från Bibeln, lekt och haft riktigt skoj. 
Under veckorna har även grillen varit framme och där har 
det bland annat tillagats krabbelurer, kycklingwok och 
hamburgare.

Sista dagen varje vecka gjorde vi en utflykt till Eva Spång-
bergs Björkelund. Där har barnen fått lyssna på Eleanor 
Karlsson som driver kulturskatten Björkelund vidare efter 
Eva Spångberg. Eleanor berättade en mängd berättelser från 
Bibeln, barnen har fått gosa med djuren och njutit av en 
massa glass. l

Fanny Jonasson, Församlingspedagog

Sommarlovskul!

Vi har även hunnit med att intervjua några av deltagarna från våra 
läger detta år, här kommer lite av deras upplevelser: 

Alva Stålhammar, 17 år – sommarjobbare
Alva, hur kommer det sig att du ville vara hos oss och vad 
tyckte du om att sommarjobba på kyrkans sommarläger?
– Jag valde ”barn och fritid” hos kommunen att jobba med. Det 
verkade roligt och det var verkligen annorlunda mot vad jag 
tänkte mig. Det har varit riktigt roligt.

Lily Klasson, 9 år – deltagare
Lily, vad har du tyckt varit roligast på lägret?
– Att bada, paddla kanot och att fika.

Tova Johansson, 17 år – sommarjobbare
Tova, hur kommer det sig att du valde att komma till oss och 
vad tycker du är bäst med det?
– Detta är andra året för mig att vara sommarjobbare här på 
kyrkans läger. Jag tycker att det är kul att jobba med barn och att 
vi får vara ute hela dagarna.
Tova, hur ser din framtid ut?
– Jag siktar på att bli socionom.

Olle Persson, 10 år – deltagare
Olle, du har varit deltagare här i flera år och det tycker vi själv-
klart är kul, men varför väljer du att komma tillbaka varje år?
– Det är kul att få umgås med kompisarna, spela badminton och 
att hänga vid lägerelden.

Lily

Alva

Tova

Olle

Stockarydsgänget
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PREDIKOTURER 23 AUGUSTI-22 NOVEMBER

VALLSJÖ KYRKA
Sön 23 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 30 aug kl 10.00 Gudstjänst, 

  konfirmandinskrivning

Sön 6 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 13 sep kl 10.00 Pastoratsmässa

Sön 20 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 27 sep kl 10.00 Högmässa

Lör 3 okt kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 4 okt kl 10.00 Familjemässa, dopfest 

  och bibelutdelning

Sön 11 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 18 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 25 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 31 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 1 nov kl 16.00 Minnesgudstjänst

Sön 8 nov kl 10.00 Pastoratsmässa

Lör 14 nov kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 15 nov kl 10.00 Högmässa

Sön 22 nov kl 10.00 Högmässa

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Ons 2 sep kl 19.00 Veckomässa

Ons 9 sep kl 19.00 Veckomässa

Ons 16 sep kl 19.00 Veckomässa

Ons 23 sep kl 19.00 Veckomässa

Ons 30 sep kl 19.00 Veckomässa

Ons 7 okt kl 19.00 Veckomässa

Ons 14 okt kl 19.00 Veckomässa

Ons 21 okt kl 19.00 Veckomässa

Ons 28 okt kl 19.00 Veckomässa

Ons 4 nov kl 19.00 Veckomässa

Ons 11 nov kl 19.00 Veckomässa

Ons 18 nov kl 19.00 Veckomässa

Ons 25 nov kl 19.00 Veckomässa

HJÄRTLANDA KYRKA
Sön 27 sep kl 18.00 Gudstjänst

Sön 1 nov kl 18.00 Minnesgudstjänst

SKEPPERSTAD KYRKA
Sön 4 okt kl 18.00 Gudstjänst

Lör 31 okt kl 18.00 Minnesgudstjänst

NORRA LJUNGA KYRKA
Sön 20 sep kl 18.00 Gudstjänst

Lör 31 okt kl 16.00 Minnesgudstjänst

VRIGSTAD KYRKA
Sön 23 aug kl 10.00 Gudstjänst

Sön 30 aug kl 18.00 Gudstjänst,

  konfirmandinskrivning

Sön 6 sep kl 10.00 Mässa

Sön 20 sep kl 10.00 Familjegudstjänst

Sön 27 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 4 okt kl 18.00 Mässa

Sön 18 okt kl 18.00 Musikgudstjänst

Sön 25 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 31 okt kl 18.00 Minnesgudstjänst

Sön 15 nov kl 18.00 Mässa

Sön 22 nov kl 18.00 Gudstjänst

Predikoturer
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PREDIKOTURER 23 AUGUSTI-22 NOVEMBER

HYLLETOFTA KYRKA
Sön 11 okt kl 10.00 Älggudstjänst

Sön 1 nov kl 18.00 Minnesgudstjänst

STOCKARYD KYRKA
Sön 6 sep kl 18.00 Mässa

Sön 18 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 31 okt kl 16.00 Minnesgudstjänst

STOCKARYD FÖRSAMLINGSGÅRD
Tis 8 sep kl 18.30 Veckomässa

Tis 22 sep kl 18.30 Veckomässa

Tis 6 okt kl 18.30 Veckomässa

Tis 20 okt kl 18.30 Veckomässa

Tis 3 nov kl 18.30 Veckomässa

Tis 17 nov kl 18.30 Veckomässa

HULTSJÖ KYRKA
Sön 27 sep kl 16.00 Familjegudstjänst

Lör 31 okt kl 18.00 Minnesgudstjänst

HJÄLMSERYD KYRKA
Sön 23 aug kl 18.00 Gudstjänst

Sön 1 nov kl 16.00 Minnesgudstjänst

RÖRVIKS SMÅKYRKA
Sön 30 aug kl 10.00 Gudstjänst, 

  konfirmandinskrivning

Sön 20 sep kl 16.00 Hela kyrkan sjunger

Sön 4 okt kl 10.00 Mässa

Sön 11 okt kl 10.00 Familjemässa

Sön 25 okt kl 18.00 Mässa

Sön 15 nov kl 10.00 Högmässa

Sön 22 nov kl 10.00 Mässa

 

• Sävsjö Vallsjö kyrka kl. 10.00

• Rörviks småkyrka kl. 10.00

• Vrigstads kyrka kl. 18.00

Välkommen till 
konfirmand-
inskrivning 

30 
augusti

På grund av rådande situation, kommer 
följande verksamheter att annonseras på 
annat sätt om och när de kommer igång:

• Andakt för daglediga, 
 Sävsjö församlingshem
• Morgonböner, Vrigstad församlingshem
• Andakter på äldreboenden

Med reservation för eventuella ändringar.
För uppdaterad information ber vi er läsa 
predikoturerna och pastoratets hemsida.
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Två små tjejer på väg in i kyrkan. När 
jag tittar på dem så undrar jag vad de 
pratar om? 

Elsa och Julia är två små flitiga kyrko-
besökare tillsammans med deras mos-
ter Ulrika. De besöker ofta kyrkan för 
att tända ljus. De går rakt in till ljus-
bäraren där de ber en bön, tänder ljus 
och gör korstecknet för att sedan gå ut. 
Ulrika berättar att vid ljuständningen 

fylls de av sinnesro. -”Att få tillgång till 
kyrkans frid betyder mycket för oss.” 
När tjejerna ber vid ljusbäraren så bärs 
tankarna oftast till olika familjemed-
lemmar från både när och fjärran. 

Kyrkobesöken innebär även ett besök 
på kyrkogården, där de tittar på alla 
vackra gravstenar och tänder ljus vid 
Ulrikas mormors och morfars grav. De 
vattnar blommorna och avslutar vatt-

ningen precis som morfar hade gjort, 
på gravstenen.  -”Att låta den yngsta 
generationen få lära sig att respektera 
och glädjas av lugnet man får från 
kyrkan är viktigt.”

Ulrika hoppas att tjejerna i framtiden 
kommer att minnas alla dessa rofyllda 
stunder med glädje. l

Enikö Fülöp, församlingspedagog

Flitiga små kyrkobesökare

FO
TO

 U
LR

IK
A

 T
H

E
LA

N
D

E
R

Elsa och Julia Thelander Poulsen.
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KONTAKTGUIDE

Kyrkoblad Svenska kyrkan Sävsjö pastorat

Ansvarig utgivare: Erik Karlsson, tillförordnad kyrkoherde

Redaktionsgrupp: Erik Karlsson, Enikö Fülöp och Anna Brogård

Tryck: Åkesson Berg, Vetlanda

Upplaga: 5 700

På omslagsfotot: Systrarna Elsa och Julia Thelander Poulsen.

 Foto: Ulrika Thelander.

 
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

 

Tillförordnad kyrkoherde 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
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Bygg ett insektshotell  
för Guds små skapelser!

 Såga två stycken 30 cm långa brädor och två stycken 
15 cm långa. Du kan även såga en bit bräda så du kan 
göra våning på det lilla hotellet.

 Med hjälp av spikar bygg ihop ett litet hus/låda. 

 Fäst hönsnät på baksidan.

 När huset är klart fyll hotellet med bambupinnar, 
 kottar, trädbark, gräs, löv, mossa och annat  

naturmaterial som du kan hitta i skogen. 

 Fäst hönsnät på framsidan. 

 Häng upp insektshotellet på ett soligt ställe utomhus 
cirka 1 m från marken. Välj ett ställe där det är skyddad 
mot regn och vind. Placera hotellet nära växter som bin 
och andra pollinerare gillar.

Nu är allt förberett. Vänta och håll utkik för inom kort 
kommer de små pollinerarna att flytta in. Lycka till!
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Det här behöver du:

Så här gör du:

1

2

3

4

5

6


