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Nr 3 2021  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, 
av hjärtat sjunga ditt lov och pris.
Med glädje vill jag ditt ord förkunna, 
som gör den svage vis.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
Sv. ps. 89:1
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BETRAKTELSE

Jag hoppas att Du har haft en fin sommar när du läser 
denna hälsning. När jag skriver är det ännu sommar. Ti-
digare under dagen har jag och inventarieansvarig kyrk-
värd besökt flera av kyrkorna i Sävsjö församling bland 
annat Vallsjö gamla kyrka. Jag slås av det stora i att få 
vara insatt i ett sammanhang som sträcker sig genom 
århundraden, ja till och med årtusenden. Vilket oerhört 
rikt arv vi har fått att förvalta i Svenska kyrkan. Det är en 
stor förmån. Samtidigt innebär det också ett ansvar. Den 
förtroendevalda kyrkvärden och prästen har ett särskilt 
ansvar, men vi delar det med alla medlemmar i Svenska 
kyrkan. En del av det ansvaret har du möjlighet att ta 
genom att avge din röst i kyrkovalet den 19 september 
(eller en annan dag om du vill förtidsrösta). 

Den här hösten hoppas vi att coronapandemin ska släp-
pa sitt grepp om oss. När vi planerat hösten har vi följt 
den planering som regeringen har gett oss för att lätta 
på restriktionerna. Vi räknar med att vi kan fira guds-
tjänster i våra stora kyrkor som vanligt igen. Vi planerar 
för att vi åter ska få lyssna till skön musik i våra kyrkor. 
Vi räknar med att barn och unga ska kunna samlas i sina 
grupper och att konfirmanderna ska kunna genomföra 
sina träffar fysiskt och inte digitalt på Zoom. Vi räknar 
också med att dagledigsamlingar och den diakonala 
verksamheten ska kunna fungera som vanligt. 

Jag skriver att verksamheten ska fungera ”som vanligt” 

men naturligtvis är det så att en del saker utvecklas och 
förändras när vi lär oss av de erfarenheter som vi skaffat 
oss under coronatiden. En sak som vi har lärt oss är hur 
viktigt samarbete är. Som kyrka har vi fått utöka vårt 
samarbete med lokala handlare, kommunen och läns-
styrelsen och samarbetet med andra kyrkor har hittat 
lite nya former. När det verkligen gäller måste vi hjälpas 
åt för att skydda varandra och dem som har det allra 
tuffast. 

I det här kyrkobladet får vi del av en intervju med Mikael 
Svensson, ordförande i vårt kyrkoråd. Vi får säga tack till 
ett par trogna ideella medarbetare. Vi får också tillfälle 
att läsa en kort presentation av vår nya komminister i 
Stockaryds församling, Maria Åberg. Hon hälsas välkom-
men i samband med diakonins dag den 29 augusti i Nya 
Hjälmseryd. Spännande personer att läsa om! 

Sensommar och höst innebär en tid av mognad och 
skörd. För den som är jordbrukare blir det väldigt tydligt. 
Vi andra kan behöva en påminnelse. Det gäller att ta 
vara på allt det goda som Gud välsignar 
oss med. Använd det goda som Gud har 
gett dig och gör det så att det blir till 
glädje både för dig och dina medmän-
niskor.  

Klas Frisk Svensson

Hälsning från kyrkoherden   
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Stort tack!
I Sävsjö församling har vi fått avtacka fyra av våra duktiga 
värdar som funnits som textläsare och förebedjare i våra 
gudstjänster. Det har också varit de som först av alla mött 
våra kyrkobesökare och hälsat välkommen.

I Wikipedia står att läsa om kyrkvärden: ”En kyrkvärd är 
en lekman som är utsedd att hjälpa till vid kristna guds-
tjänster, vanligtvis med att hälsa välkommen, hjälpa 
till med textläsningar, hjälpa till vid nattvarden, dela ut 
psalmböcker (och gudstjänstagendor) samt att ta upp kol-
lekt. Kyrkvärdsämbetet är det äldsta av den kristna kyr-
kans lekmannafunktioner. Redan på 400-talet hade kyrk-
värdarna i det kristnande Rom ett stort ansvar, framförallt 
gällande ekonomi i församlingarna.” 

Marina Danielsson började som kyrkvärd redan 1994 i 
det dåvarande Skepperstads församling och under en tid 
av hela 27 år har hon alltså funnits i gudstjänsterna, en im-
ponerande prestation! Hon har också förgyllt gudstjäns-
terna med sång.

Iris Pettersson är en av de som gestaltat bibeltexterna 
på ett fint sätt. Iris är också är engagerad i diakonigruppen 
och hon har även lyft fram denna sida i sitt värdskap. Se-
dan 2013 har Iris varit gudstjänstvärd i Vallsjö kyrka.

Harald Petersson är ju sedan många år välkänd kantor i 
Sävsjö församling, men även på sin fritid och som pensio-
när har Harald brunnit för att utveckla församlingslivet på 
olika sätt. Harald har också som värd engagerat och inspi-
rerat sedan han började hösten 2016.

Lisa Einarsson har verkligen gillat att hjälpa till med det 
praktiska i olika sammanhang både inom och utom kyr-
kan. Hur många koppar kaffe som Lisa har serverat kan 
ingen räkna! Lisa är även engagerad i diakonigruppen och 
började som värd våren 2015.

Vi vill framföra vårt varma tack för dessa fyras stora in-
satser som kyrkans ansikte utåt och det har de gjort på ett 
värdefullt sätt!

Erik Karlsson

Marina Danielsson

Iris Pettersson

Harald Petersson

 Lisa Einarsson
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Sol, bad, skratt, lek, bygge, fiske, 
kanotpaddling och mycket annat sam-
manfattas i barn- och ungdomsverk-
samheten med ett enda ord, SOM-
MARLOVSKUL. Varje år är vi ledare 
alltid spända och förväntansfulla inför 
våra lägerveckor. Vädret spelar alltid 
en ganska stor roll. I år blev vi välsig-
nade med underbart väder och lika 
underbara grupper. Dessutom hade 

alla med sig en stor säck med glädje 
och glatt humör!

Måndagarna vecka 24, 25 och 26 
träffades barn i åldrarna 8 till 13, för 
att tillbringa en händelserik vecka. 
I Sävsjö vid DHR-stugan, alla tre 
veckorna och vecka 24 i Vrigstad 
vid Strandliden. Dagarna fylldes av 
mängder med aktiviteter och upplev-
des nästan för korta för att hinna med 

allt som planerades. Isak, Isabelle, 
Linnéa med fler som har haft tålamod 
har stått och fiskat och blivit belönade 
med fångst. Line och Enya har tyckt 
att bygga var givande medan andra 
ville spela spel och hitta nya kompisar.

Änderna som lever vid sjökanten i 
Sävsjö har varit på besök varje dag och 
kommit väldigt nära när vi har suttit 

Sommar, sommar och sol…
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och haft våra andakter. Barnen och vi 
ledare har namngett dem till ”Potimor” 
och” Potifar” med familj, eftersom bi-
belberättelserna handlade bland annat 
om faraon i Egypten. 

En av de skapande aktiviteterna som 
har varit väldigt uppskattat var batik. 
Barnen fick med olika tekniker knyta 
sina tröjor och sedan så doppades dessa 
i olika färger. Efter färgning var det 
många häftiga mönster som prydde de 
olika tröjorna. Under dessa skapande 
stunder, gjorde vi enligt min kollega 
Maritha Johansson, en resa tillbaka till 
70-talet.

En rutin som är återkommande 
varje år är, att vid dagens/veckans slut, 
kan alla berätta hur de upplevt dagen/
veckan. Vi har vid dessa stunder bl.a. 
blivit belönade med orden: Superbra! 
Allt var bra! Oförglömligt! Underbart! 
Vi är väldigt tacksamma för att ha haft 
alla dessa underbara barn samt ung-
domsledare, hos oss. De har varit bra på 
att ta hand om varandra och såg till att 
alla fick vara med. 

På morgnarna innan alla anlände har 
vi ledare haft förmånen av att njuta 
av sjöutsikt och iaktta livet vid sjön.  
Vilken underbar sjö vi har i Sävsjö. Har 
du någon gång tid att lyssna och titta på 
allt som sker så kommer du att bli helt 
fascinerad. Fåglar som flyger upp ur 
vassen, änderna med sina ungar, fiskar-
na som hoppar upp ur vattnet är bara en 
bråkdel av allt som kan upplevas. 

Detta är sista året vi har förmånen att 

få hyra DHR-stugan vid Eksjöhovgårds-
sjön. Vi vill rikta ett stort tack till Owe 
Malm som alltid har kollat så vi har 
haft allt vi behöver. Ett stort tack även 
till Vrigstads missionsförsamling, som 
ännu ett år lånat ut Strandliden.

Nu tittar vi framåt och hoppas att vi 
kan hitta ett minst lika bra ställe att ha 
våra läger i framtiden. l

Enikő Fülöp

 Små och stora
Det är en öppen verksamhet för föräldrar och barn, 
som finns i pastoratets alla tre församlingar. Här träffas 
föräldrar och barn för att umgås, vara med på sångstund 
samt skapande aktivitet. 

Varje träff har även en väldigt viktig fikastund. Denna 
stund uppskattas av alla deltagarna. Fikastunden ger 
möjlighet för samtal, delande av 
olika erfarenheter samt ska-
pande av nya relationer.

Välkomna att dela en 
stunds gemenskap 
tillsammans med 
andra föräldrar  
och barn. l

Enikő Fülöp



6      SVENSKA KYRKAN I SÄVSJÖ PASTORAT NR 3 2021

PÅ GÅNG I PASTORATETPÅ GÅNG I PASTORATET

STOCKARYDS 
FÖRSAMLING 
HJÄLMSERYD

Diakonins dag 
Söndag 29 augusti kl 10.00 firas Dia-
konins dag i Nya Hjälmseryds kyrka. Vår 
präst Maria Åberg hälsas välkommen. 
Pastoratsmässa. Eleanor Karlsson från 
Björkelund berättar om ”Åsnan som fick 
vara ambulans”. 

RÖRVIK

Ekumeniska 
trivselträffar
Välkommen till höstens ekumeniska 
Trivselträffar kl 14.00.
Kaffeservering
Onsdag 15 september Rörviks småkyrka
Onsdag 13 oktober Frikyrkan, Rörvik
Onsdag 10 november Rörviks småkyrka
Onsdag 8 december Frikyrkan, Rörvik

STOCKARYD

Ekumeniska 
dagledigträffar
Välkommen till höstens ekumeniska 
Dagledigträffar kl 15.00. 
Kaffeservering
Tisdag 7 september  Frikyrkan, 
Stockaryd

Tisdag 5 oktober 
Stockaryds 
församlingsgård
Tisdag 9 november  
Frikyrkan, 
Stockaryd
Tisdag 7 december 
Stockaryds församlingsgård

SÄVSJÖ  
FÖRSAMLING
SÄVSJÖ

Läxhjälp                                                                                                                   
Torsdag 26 augusti kl 16.30-17.30 startar 
”Läxhjälpen”. Ett 10-tal pedagoger erbju-
der dig hjälp i svenska, matematik samt 
engelska. Även du som ännu inte börjat 
SFI:s svenskundervisning är välkommen!

Afternoon tea
Måndag 25 oktober kl 17.00 serveras det 
afternoon tea i Sävsjö församlingshem. 
Underhållning av trubadur Anders Axels-
son. Inträde 50 kr. Lotteri. Insamling till 
Act Svenska kyrkan.

VRIGSTAD- 
HYLLETOFTA 
FÖRSAMLING
Öppet café
Måndag 6 september kl 10.00-12.00 
börjar vi återigen Öppet café i Vrigstads
församlingshem. Vi träffas och umgås 
över en kopp kaffe. Våfflor serveras första
måndagen i varje månad.
Måndag 6 september
Måndag 4 oktober
Måndag 1 november
Måndag 6 december

Församlingsafton
Torsdag 28 oktober kl 18.00 är 
det församlingsafton i Vrigstads 
församlingshem.

Pysselkväll 
Tisdag 23 november kl 
18.00 är det pysselkväll i 
Vrigstads församlingshem. Passa 
på att göra din egen dörrkrans, 
julkort, ljusdekoration m.m. Själv-
kostnadspris. Kaffeservering.

Inför 
Allhelgonahelgen 

Fredag 5 november, 
eftermiddag, är pastoratets 
församlingshem/kyrkor
öppna inför gravsmyckning. 
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PÅ GÅNG I PASTORATET

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

VRIGSTADS SYFÖRENING
Fredag 12 november kl 18.00 
i församlingshemmet.

HULTSJÖ SYFÖRENING
Lördag 20 november kl 18.00 
i församlingsgården.

STÖDGRUPPEN FÖR 
GAMLA HJÄLMSERYDS KYRKA
Lördag 27 november 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. 
Kaffeservering.

Händer på 
Kamelen

Kamelvandrarna
Kamelvandrarna träffas kl 9.30 utan-
för Kamelen för att tillsammans gå en 
promenad. Promenaden tar sin början 
i den vackra sanatorieparken och av-
slutas 50 minuter senare på Kamelen. 
Här finns det kaffe och gemenskap 
tillsammans med övriga kamelgäster.

”VIP-
kvällar”
– Väldigt Intressanta 
Personer – 
I Sävsjö församlingshem finns det 
under höstterminen möjlighet att 
lyssna till spännande historiska 
personer. Det kommer att handla 
om mod, tro, tillit och en stark 
förtröstan på Gud. Det blir även 
tillfälle för samtal och något enkelt 
att äta. Kvällarna inleds kl 18.30.

Torsdag 16 september ”Birgitta 
och Katarina – Helig mor och salig 
dotter”, Inger Littberger Caisou-
Rousseau 
Torsdag 14 oktober ”Abraham – Att 
följa sin inre röst”, Jan Holmqvist 
Torsdag 11 november ”Sankt Sig-
frid – Biskop och helgon i legend 
och verklighet”, Lars Aldén

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

HULTSJÖ SYFÖRENING
Onsdag 1 september kl 18.00, 
(ojämna veckor), 
Hultsjö församlingsgård, 
Karin Andersson, tel 0382-400 47

HYLLETOFTA SYFÖRENING
Onsdag 8 september kl 18.30, 
Marta Strömblad, tel 0382-710 68

NORRA LJUNGA SYFÖRENING 
Vilande under höstterminen.

VRIGSTADS SYFÖRENING
Onsdag 8 september kl 17.30, 
(jämna veckor) församlingshemmet, 
Lisbet Björnståhl, tel 0708-87 27 80

Välkommen till dopfest 
och bibelutdelning 
Stockaryds kyrka
Söndag 10 oktober kl 10.00. Coola kören medverkar.

Vallsjö kyrka
Söndag 10 oktober kl 10.00. Mixturen medverkar.
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Vallsjö gamla kyrka
Den engelske missionären och biskopen Sankt 
Sigfrid sökte sig till de nuvarande landskapen 
Småland och Västergötland under början av 
1000-talet. Enligt legenden döpte Sigfrid Sveri-
ges kung Olof Skötkonung i Husaby källa år 1008. 
Sigfrid kom att efter hemkomsten till Värend få 
ett stort skadestånd, eftersom hans systersöner 
mördades då han befann sig i Husaby. Skade-
ståndet blev ett markområde mellan Växjösjön 
och Helgasjön, det som idag är staden Växjö. 
Sigfrid blev den förste biskopen i Växjö stift och 
lät bygga en kyrka i Växjö, men kan också ha rest 
runt i de ”små landen” och låtit bygga kyrkor, 
möjligen kan han ha besökt Vallsjö. En källa vid 
Vallsjöns södra ände bär hans namn och det kan 
mycket tidigt ha funnits en enkel träkyrka en så 
kallad ”stavkyrka” på platsen där Vallsjö gamla 
kyrka ligger. Detta är dock naturligtvis svårt att 
belägga.

Under 1100-talet sökte sig franska cistercien-
sermunkar till sjön Ruskens norra ände och lät 
bygga ett nytt kloster i den ”nya dalen” (Nydala). 
Moderklostret låg ju i den ”ljusa dalen” (Clair-
vaux). Klostret grundades 1143 och hamnade i 
gränsen mellan folklanden Njudung och Finnve-
den. I anslutning till klostret byggdes av mun-
karna en klosterkyrka, men också ett bondkapell 
dit folk i trakten kunde gå. Troligtvis kan det 
1000-åriga bäraltaret i Hjärtlanda kyrka ha kom-
mit från de resande munkarna i Nydala.

När de förmodade träkyrkorna blev för 
dåliga kom det under andra delen av 
1100-talet att byggas Njudungskyrkor 
runt omkring på höglandet, en av dessa 

är Vallsjö gamla kyrka. Dessa kyrkor var 
byggda i romansk stil, de saknade sockel och 
hade ofta en rikt utsmyckad portal på sydsidan 
av långhusen. I öster fanns en absid med ett 

Klockstapeln från 1930. På samma plats 
låg tidigare den gamla från slutet av 
1500-talet.
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2.

4.

murat altare och en triumfbåge som 
skilde koret från kyrksalen. Domkyrkan 
i Lund stod färdig 1145 och eftersom 
Njudungskyrkorna uppvisar gemen-
samma drag med den gamla domkyrkan 
drog därför många slutsatsen att det 
var några av dessa arbetare som byggde 
Njudungskyrkorna. Under 1100-ta-
lets senare hälft så kom det att byggas 
stenkyrkor i 27 av Njudungs 38 socknar. 
Idag finns tolv av dessa kvar varav fem i 
Sävsjö pastorat.

Vallsjö gamla kyrka anses var byggd 
någon gång mellan 1150-1175. Kyrkan är 
uppförd av tuktad gråsten och flis med 
sandsten i hörn, portal och fönsterom-
fattningar. Murarna som är mellan en 
och en halv meter tjocka har en kärna 
av bruk och kullersten. Tack vare beva-
rade rester kan man se att sydportalen 
varit rikt smyckad och försedd med en 
baldakin, alltså ett tak med stöttande 
kolonner.

Ursprungligen fanns inget torn på 
kyrkan, men redan efter bara några 
decennier så försågs kyrkan med ett 
torn. Där placerades kyrkans klockor 
på den översta våningen. Hur detta 
kunde ha sett ut är det lätt att se om 
man beger sig till Norra Ljunga, där 
kyrkan har kvar sitt torn. Vallsjö gamla 
kyrkas sakristia kom inte till förrän på 
1300-talet.

1568 förstördes övre delen av tornet 
i samband med att danskarna brände 
kyrkan under nordiska sjuårskriget, 
men redan 1585 tycks kyrkan så gott 
som blivit helt återställd. Vid denna 
reparation så byggdes inte tornet upp 
igen, utan de nya klockorna placerades i 
en klockstapel. De båda klockorna finns 
ännu kvar och dateras till 1577. Vid se-

kelskiftet 1700 utfördes flera reparatio-
ner på läktaren, sakristian och utetaket. 
Kyrkan vitkalkades också invändigt vid 
detta tillfälle och nya bänkar införskaf-
fades. Redan tidigare, år 1690 hade man 
införskaffat en predikstol som är kyr-
kans äldsta inredningsdetalj. Kyrkans 
innetak som föreställer den yttersta 
domen målades i mitten av 1700-talet. 
1822 gjordes ytterligare en större repa-
ration och förändring av kyrkan. Balda-
kinportalen revs och murades igen, en 
ny ingång togs upp i tornet och fönstren 
samt triumfbågen utvidgades.

1850 bodde det mer än 600 personer 
i socknen och planerna att bygga en ny 
och större kyrka tog fart. 1910 firades 
den sista gudstjänsten, men då hade 
den nya kyrkan försenats många årtion-
den. År 1852 togs beslutet att bygga ny 
kyrka, men inte förrän den 28 februari 
1892 firades den första gudstjänsten, 
men då var kyrkan ännu inte färdig. 
Först den 8 september 1895 invigdes 
den nya kyrkan, men redan ca 20 år 
senare fick den totalrenoveras på grund 
av stora fuktskador och då kom guds-

tjänsterna att förläggas till den gamla 
kyrkan igen.

Försommaren 1948 bildades ”Vallsjö 
gamla kyrkas vänner”, medlemmarna 
samlade in pengar till en renovering av 
den gamla kyrkan. Det blev en omfat-
tande restaurering där mycket för-
stärktes och byttes ut. En ny sakristia 
byggdes och 1700-talsmålningarna i 
taket togs fram. Den 30 augusti 1951 
återinvigdes kyrkan av biskop Elis Mal-
meström som uttalade dessa ord; ”att 
församlingen idag må höja ett tack till 
Gud för att denna gamla helgedom står 
här i förnyat skick…”.

Den gamla orgeln byggdes 1868 av 
Johannes Magnusson i Lemnhult, och 
som för en kort tid var flyttad till Vallsjö 
nya kyrka, fungerar fortfarande och i 
våra dagar används kyrkan endast som-
martid med midsommargudstjänst och 
helgmålsböner under juli månad. l

Erik Karlsson med god hjälp av Elna 
Nilssons artiklar i jubileumsskriften 
”Vallsjö kyrka 100 år”.

Vallsjö gamla kyrka från norra sidan. Njudungskyrkorna 
byggdes utan sockel och kallas för barfotakyrkor.

Paulus, en detalj från predikstolen 
som dateras till 1690.

Korportalen har en bild av det 
godas seger över ondskan.

Bänkarna dateras till sekelskiftet 
1700.

Rester av baldakinen som fanns 
framför långhusportalen. 
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Förväntningar och förhoppningar
När jag nu sitter och skriver har jag 
semester. Det är en underbar som-
mardag med klarblå himmel. Min man 
Kenneth och jag har just ätit vår frukost 
på bryggan nere vid ån och snart kom-
mer vi att ta ett dopp för att svalka oss, 
denna varma dag. Här i Vaggeryd, har vi 
bott sedan vi gifte oss för 40 år sedan. Vi 
bosatte oss då i det hus som Kenneths 
farfar byggde på 1920-talet. Här är våra 
tre barn uppväxta, men nu utflugna. En 
dotter med familj bor kvar i Vaggeryd, 
så till vår glädje kan vi ofta få möta och 
rå om vårt 2-åriga barnbarn Elton. Vår 
trädgård ger mig mycket glädje. Jag 
älskar att pyssla i trädgården, driva upp 
blommor och tomater i växthuset, rensa 
och plantera och bara njuta. 

Den här semestern blev en semester 
mellan komministertjänsten som jag 
lämnat i Skillingaryd, och min nya 
tjänst hos er i Sävsjö pastorat, där 
jag kommer att ha särskilt ansvar för 
Stockaryds församling.  Det blev när-
mare fem år som jag var komminister i 
Skillingaryd och dessförinnan hade jag 
en tjänst i Habo pastorat några år, efter 
mitt pastorsadjunktsår i Kristine kyrka 
i Jönköping. Jag blev präst relativt sent 
i livet, efter 25 år som receptionist på 
Hooks Herrgård.  

Naturligtvis går mina tankar nu ofta 
till det nya som väntar mig. Jag ser med 
spänning och glädje fram emot att möta 
er alla i olika sammanhang, i de små 
och nära mötena och i de större sam-
manhangen, i glädje som i sorg och inte 
minst i gudstjänsten. Att fira gudstjänst 
är ju det primära och allra viktigaste för 
oss som kyrka och för mig personligen.
Det ska bli roligt att lära känna en ny 
bygd och ”nya” kyrkor, som många av 

dem är väldigt gamla. Det ska bli intres-
sant att få upptäcka en rik, gammal kul-
turbygd, som Njudungsbygden är. Det 
är mycket nytt som väntar, men ändå 
känns det på något sätt som att komma 
hem. Jag är nämligen född i Hagafors i 
Svenarums församling, där min pappa 
var kyrkvaktmästare. På den tiden 
tillhörde Svenarum Vrigstads pastorat 
tillsammans med Nydala och Hylletofta 
församlingar. Det innebär att jag är född 
i Västra Njudungs kontrakt, som det 
hette då, och i Vrigstads kommun.  Här 
hade jag min barn- och ungdomstid som 
har präglat mig och betytt mycket för 
mig i livet.  Jag bär med mig många fina 
minnen från Ansgarsjuniorerna och 
Kyrkans Ungdom. Både när det gällde 
Ansgars och Kyrkans Ungdom fanns det 
ett gott samarbete inom pastoratet och 
kontraktet.  

Så har också körsången haft en stor 
plats i mitt liv, från det att jag började 
sjunga i kyrkans barnkör när jag gick i 
andra klass, har jag alltid, utan avbrott 
fortsatt att sjunga i en eller flera körer. 
Sången och musiken är oerhört viktig 
för vår kyrka och vår gudstjänst. Tänk 
vad körsång, ja musik över huvud taget 
lyfter en gudstjänst. Nu ser jag verkli-
gen fram emot att få fira gudstjänst med 
er och nu när restriktionerna medger 
det kan vi ju också få vara fler, ja många.

Må din väg gå dig till mötes och må 
vinden vara din vän och må solen 
värma din kind och må regnet vattna 
själens jord och tills vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. l

Maria Åberg
 

Det är mycket nytt 
som väntar, men 
ändå känns det på 
något sätt som att 
komma hem.
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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   7 SEP
Mixturen  Tisdag  kl. 16.30-17.45  5-7 år Maritha/Carina  7 SEP
Kyrkans Ungdom  Tisdag  kl. 18.30-20.00  från åk. 7 Maritha  7 SEP
Små och Stora  Torsdag kl. 9.30-12.00  0-6 år Enikö/Fanny  16 SEP
Minioröppet  Torsdag kl. 13.00-17.00  åk. 2-4 Maritha/Enikö/Fanny   9 SEP
Juniorer Torsdag kl. 17.30-19.00  åk. 5-6 Maritha/Enikö/Fanny   9 SEP

VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM
GRUPP DAG TID ÅLDER LEDARE START 
Små och Stora Tisdag  kl. 9.30-12.00 0-6 år Fanny/Enikö 14 SEP
Tisdagskul Tisdag kl. 14.00-16.00  åk. 1-6 Fanny/Enikö   14 SEP

STOCKARYDS FÖRSAMLINGSHEM
GRUPP DAG TID ÅLDER LEDARE START
Små och stora Måndag kl. 9.30-12.00 0-6 år Enikö/Fanny 13 SEP
Måndagscoolt Måndag kl. 14.00-16.45 åk. 1-6 Enikö/Maritha  13 SEP
Coola kören Måndag kl. 15.30-16.00      åk. 1-6 Jack/Enikö 13 SEP

Vid frågor kontakta:
Sävsjö församling – Maritha Johansson församlingspedagog tel. 0380 463 17
Vrigstads församling – Fanny Jonasson församlingsassistent tel. 0382 463 16
Stockaryds församling – Enikö Fülöp förskollärare tel. 0382 463 15

Gruppstarter
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Vi träffar 
Michael

Svensson

Michael är helgmålsringare och kyrkvärd i 
Stockaryds församling.
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Att vara en ledare och vara med och påverka det han är engagerad i har alltid gällt för Michael Svensson. 
På dagarna är han vd på den framgångsrika småhustillverkaren Rörvikshus och övrig tid delar han mellan 

familjen, verksamheten i Sävsjö pastorat, föreningsliv och personliga intressen. Räcker tiden till? 

R

Kyrkorådets ordförande 
hyllar pastoratets 

ideella krafter 

örvik är Michael Svenssons 
hemmaplan och där trivs 
han. Sina första år tillbring-

ade han dock i Växjö dit föräldrarna 
flyttade som nygifta, men som 4-åring 
kom han till Rörvik och på den vägen 
är det.

– Jag minns egentligen inget av åren i 
Växjö, men uppväxtåren i Rörvik minns 
jag bara som positiv med den trygghet 
som en ort som Rörvik erbjuder. Det var 
kompisar, idrottsföreningen, kyrkan 
med sina olika grupper och aktiviteter 
och närheten till allt som fanns, säger 
Michael när han ser tillbaka på tiden 
från mitten av 1970-talet och framåt.

Michael växte upp med det kristna 
budskapet framförallt i samband med 
jul och påsk. Det blev söndagsskola och 
lite senare UV-verksamheten i Allians-
församlingen i Rörvik.

– Där var ”alla” mina kompisar med 
och det var en härlig gemenskap med 
hajker och läger som grädde på moset. 
Vi var många ungdomar i Rörvik och 
Hjälmseryd och vi var en stor konfir-
mandgrupp när det var dags.

– Vi hade en duktig präst i Håkan 
Sunnliden. Han var ung då och inspi-
rerade oss ungdomar. Han startade en 
bibelskola i Hjälmseryd och sommarbi-
belskola och det påverkade mig och min 
tro, berättar Michael.

Kyrkans unga startade igen och ung-
domarna startade HUGG, som stod för 
Hjälmseryd Ungdom Grupp Gemen-
skap. HUGG startade ett café, som blev 
väldigt populärt och ett ställe dit många 
av bygdens ungdomar kom.

– Jag kom med i ledningen för HUGG, 

där Håkan Sunnliden var den drivande 
och en förebild. 

Som ung vuxen och ledare inom 
kyrkans verksamheter i Hjälmseryds 
församling kände Michael och hans 
kompisar i mitten av 1990-talet att de 
gärna ville vara med och bestämma om 
verksamheterna i församlingen och 
även påverka i pastoratet.

– Inför ett kyrkoval bildade vi en 
ungdomslista. Vi var många på listan 
och vi fick  många röster.  Jag kom in i 
både kyrkofullmäktige och kyrkoråd i 
Hjälmseryd som senare blev Stocka-

Toye hemma vid sin egentillverkade damm.

Inför ett kyrkoval 
bildade vi en ung-
domslista. Vi var 
många på listan 
och vi fick  många 
röster. Återhämtning i Svältestorp.
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ryds pastorat. Senare bildades Sävsjö 
pastorat och där har jag varit med både 
i fullmäktige, kyrkorådet och arbetsut-
skottet och nu har det blivit en period 
som ordförande i kyrkorådet.

– För mig handlar det inte om politik i 
kyrkans verksamhet, utan jag vill jobba 
för att kyrkan ska vara så bra som möj-
ligt för sina medlemmar oavsett politisk 
åsikt. I kyrkorådets arbetsutskott är de 
olika delarna i pastoratet representera-
de och där diskuteras alla frågor livligt.

 
Michael tycker att det är viktigt med 
ideella insatser inom kyrkan och hyl-
lar alla som bidrar med sin tid och sitt 
intresse. Själv bidrar han bland annat 
genom att tillsammans med ett 15-tal 
andra turas om att vara helgmålsringare 
i Rörviks småkyrka varje lördag. Både 
Michael och hans fru Eva är kyrkvärdar 
och de välkända skidresorna till Trysil 
under sportlovsveckan är de också 
engagerade i.

I september är det kyrkoval och 
Michael finns på listan för Södra Kyr-
koalliansen i Sävsjö pastorat. En viktig 
punkt i årets val är att kyrkan som viktig 
samhällsaktör ska bidra till ett levande 

samhällsliv i alla kommunens delar. 
Hur man ska behålla medlemmarna och 
helst få fler och hur man ska få ekono-
min att gå ihop är frågor som ständigt 
är aktuella. Närmast gäller det att hitta 
köpare till prästgårdarna i Sävsjö och 
Vrigstad.

Att Michael har många järn i elden 
förstår man redan efter några minuters 
samtal. Vd-jobbet på Rörvikshus kräver 
givetvis en helhjärtad insats för att det 
ska lyckas, men han hinner med mer. 
Rörviks IF får sitt och för ett par år 
sedan köpte Michael och hans fru Eva 
det som tidigare var Hjälmseryds för-
samlingshem i Nya Hjälmseryd. Där har 
markplanets församlingssal förvandlats 

till butiken Emilorosa med ett utbud av 
garner, tyger och hemslöjd och till det 
en syateljé.

– Jag håller mig borta från symaski-
nen, men lite praktiska vaktmästarupp-
gifter kan jag sköta. Vi har bland annat 
satt upp solceller på taket, dragit in 
bergvärme och andravåningens lägen-
het hyr vi ut, så det finns alltid något 
att göra, säger Michael och låter som 
lugnet själv.

För att hinna med allt krävs återhämt-
ning och den får Michael på gården 
i Svältestorp, cirka en mil öster om 
Rörvik.

– Jag gillar att jaga och jobba i skogen 
och att bara vara där ger mig nya krafter 
när det är mycket att göra. Jag köpte 
gården 2010, men det är en   gård som 
mina anfäder kommer från, avslutar 
Michael Svensson vårt samtal.

I familjen Svensson ingår även 
barnen Felicia, 23 och Carl, 19. Felicia 
studerar i Göteborg och Carl ska som 
nybakad student göra något numera så 
exklusivt som militärtjänst. l

Lars-Åke Sandqvist

Jag håller mig bor-
ta från symaskinen, 
men lite praktiska 
vaktmästaruppgif-
ter kan jag sköta.

Jakt är en av Michaels fritidsintressen.

Michael med sin fru Eva.
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Religionsdialog är ett spretigt ämne 
som spänner från synsättet att världens 
alla religioner är som planeter kring 
samma sol, samma Gud, till överty-
gelsen att sanningen endast finns hos 
Jesus Kristus. Mitt emellan finns en 
hållning som förekommit bland katol-
ska teologer och som kallas för inklusiv. 
Man menar att goda och rättfärdiga 
hinduer, buddhister och så vidare har 
Jesus Kristus i sina hjärtan och därför 
är att betrakta som anonyma kristna.

Detta ger oss tre kort att spela med: plu-
ralistisk, exklusiv och inklusiv. Frågan 
är som politikens höger och vänster, det 
finns ingen enkel väg att bli överens för 
troende kristna. Men alla är nyfikna på 
andra religioner, och det ska vi bejaka! 
Tror jag att sanningen endast finns hos 
Jesus Kristus brinner jag ofta för mis-
sion, och då är religionsdialogen ett sätt 
att med respekt och ärligt uppsåt lära 
känna dem jag vill missionera.

Indien 
Som ung fick jag förmånen att sändas ut 
av Svenska kyrkans mission för arbete i 
Indien. Jag läste på om landet och blek-
nade inför den brutala statistiken: i lan-
det fanns det blott omkring tre procent 
kristna. Idag är siffran inte högre. Om 
man igen jämför med svensk politik så 
är det under riksdagsspärren. Vi svensk-
ar tar inte gärna grupper på allvar som 
är så små som tre procent, och lite grand 
så är det nog för kristna i Indien.

Jag minns en resa som varade ett par 
veckor genom Madhya Pradesh i cen-
trala Indien. Bara 21 år gammal var min 
blick knivskarp och min uppfattnings-
förmåga på topp. Jag såg inte en kyrka 
en enda gång. Hela Indiens inland be-
traktas än idag som helt orört av kristen 
mission. Men folk var ju religiösa, och 
det fångade mitt intresse och vann ofta 
min respekt.

Nathan Söderblom har du kanske hört 
talas om. Han var Svenska kyrkans ärke-
biskop för ett sekel sedan, under och ef-
ter första världskriget. Han anordnade 

den första ekumeniska världskongres-
sen i modern tid år 1925 i Stockholm. 

Antikens persiska religion 
Nathan Söderblom var bördig från Häl-
singland men hade ett brinnande intres-
se för den uråldriga persiska religion 
som föregick islam och som är jämn-
gammal med våra rötter i judendomen. 
Persernas religiösa urkund heter Avesta 
och är lika gammal som vårt gamla tes-
tament och beskriver precis som det 
en kamp mellan den goda guden, som 
människan ska tillbe, och en ond kraft. 
Nathan Söderblom grävde så djupt han 
kunde komma och skrev en doktorsav-
handling i ämnet.

Idag är de allra flesta iranier muslimer, 
men en liten spillra lyckades trots 
islams intåg bevara sitt folks uråldriga 
religion. De kallas zoroastrier och en 
grupp på bara några tusen lever och 
frodas i Indien, måna om att leva i tro-
het till sin religion. En lysande repre-
sentant, ödmjuk och världsberömd, 
heter Ratan Tata. Han sitter i toppen av 
ett kolossalt industrikonglomerat som 
heter Tata rätt och slätt. Han kunde 
vara rik som ett troll men Ratan Tata 
har aldrig brytt sig om att förmera sin 
rikedom särskilt mycket. Han lever en-
sam, ogift, och ett visst mått av mystik 
tycks omge hans person.

TATA – ett världsföretag 
Nathan Söderbloms nyfikenhet bör ock-
så vara vår. Ratan Tatas religion betonar 
mycket starkt plikten att vara barmhär-
tig och medmänsklig. Därför driver det 
anrika företaget Tata, som bland mycket 
annat sysslar med stålproduktion och 
biltillverkning, också rader av sociala 
inrättningar. Sjukhus och skolor för fat-
tiga. Varje anställd i Tatakoncernen har 
viktiga basala förmåner som fri sjukvård 
och skolgång för barnen.

I kristna led känner varje missionsvän 
genast igen sina egna ideal i mötet 
med Tata som är ett av Indiens största 
företag. Medmänsklighet, barmhärtig-
het – helt centrala principer hos Jesus 

Kristus. I Sverige har vi stora företag 
som leds av praktiserande kristna, 
praktiserande judar. Dessa kan lära sig 
av de gamla perserna i Indien: det går 
alldeles utmärkt att låta företagandet 
leva ut kristet-judiska principer. Alltför 
ofta vill vi dock hålla isär vår religion, 
vår tro, och vårt arbete. 

Business as Mission – BAM 
Fast i våra bygder sker det nog att kristna 
företagsledare låter kristna medmänsk-
liga värderingar få skymta fram, men 
helst i blygsam skala. Det är lovande och 
pekar mot framtiden. Och apropå mis-
sion: kristen livsstil – sanningspatos och 
medmänsklighet – börjar nu blandas 
med sund affärsverksamhet i vissa stråk 
av internationell kristen mission. Det 
visar sig ge fantastiska resultat. Religi-
onsdialogen kan göra oss till effektivare 
kristna helt enkelt. l

Göran Wiking

En hälsing och en indier
Vardagsteologi med Göran Wiking, teol d:r

Nathan Söderblom

Ratan Tata
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PREDIKOTURER  31 AUG-21 NOV

VALLSJÖ KYRKA   
Sön 5 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 12 sep kl 10.00 Högmässa med 

  konfirmandinskrivning

Lör 18 sep kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 19 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 26 sep kl 10.00 Högmässa med söndagsskola

Sön 3 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 10 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 17 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 23 okt kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 24 okt kl 10.00 Högmässa

Sön 31 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 6 nov kl 10.00 Högmässa

Sön 7 nov kl 16.00 Minnesgudstjänst

Sön 14 nov kl 10.00 Högmässa med söndagsskola

Lör 20 nov kl 16.00 Musikgudstjänst

Sön 21 nov kl 10.00 Högmässa

SÄVSJÖ FÖRSAMLINGSHEM
Tis 31 aug kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 1 sep kl 19.00 Veckomässa

Tis 7 sep kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 14 sep kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 15 sep kl 19.00 Veckomässa

Tis 21 sep kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 28 sep kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 29 sep kl 19.00 Veckomässa

Tis 2 okt kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 12 okt kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 13 okt kl 19.00 Veckomässa

Tis 19 okt kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 26 okt kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 27 okt kl 19.00 Veckomässa

Tis 2 nov kl 10.00 Andakt för daglediga

Tis 9 nov kl 10.00 Andakt för daglediga

Ons 10 nov kl 19.00 Veckomässa

Tis 16 nov kl 10.00 Andakt för daglediga

VRIGSTADS KYRKA
Lör 4 sep kl 19.00 Ekumenisk lovsångsgudstjänst

Sön 12 sep kl 10.00 Högmässa med 

  konfirmandinskrivning

Sön 26 sep kl 18.00 Hela kyrkan sjunger

Sön 3 okt kl 10.00 Gudstjänst

Sön 17 okt kl 18.00 Musikgudstjänst

Predikoturer
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Med reservation för eventuella ändringar

Veckomässa i Sävsjö 
församlingshem 
Välkommen att fira en stilla mässa med sång 
och musik onsdagar ojämn vecka kl 19.00. 
Efter mässan serveras en enkel fika.

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

Veckomässa i  
Stockaryds kyrka
Välkommen att fira en stilla mässa tisdagar 
kl 18.30 jämn vecka fr.o.m. 7 september.

Morgonbön/mässa i 
Vrigstads församlingshem
Välkommen att fira morgonbön/mässa tors-
dagar kl 10.00 i församlingshemmet. Efteråt 
inbjuder diakonigruppen till kaffe.

Sön 24 okt kl 10.00 Familjemässa

Sön 31 okt kl 10.00 Gudstjänst

Lör 6 nov kl 18.00 Minnesgudstjänst

Sön 14 nov kl 10.00 Gudstjänst

Sön 21 nov kl 18.00 Hela kyrkan sjunger

HYLLETOFTA KYRKA
Sön 19 sep kl 10.00 Familjegudstjänst

Sön 10 okt kl 18.00 Högmässa

Sön 7 nov kl 10.00 Högmässa

VRIGSTADS FÖRSAMLINGSHEM
Tor 26 aug kl 10.00 Morgonmässa

Tor 2 sep kl 10.00 Morgonbön

Tor 9 sep kl 10.00 Morgonbön

Tor 16 sep kl 10.00 Morgonbön

Tor 23 sep kl 10.00 Morgonmässa

Tor 30 sep kl 10.00 Morgonbön

Tor 7 okt kl 10.00 Morgonbön

Tor 14 okt kl 10.00 Morgonbön

Tor 21 okt kl 10.00 Morgonmässa

Tor 28 okt kl 10.00 Morgonbön

Tor 4 nov kl 10.00 Morgonbön

Tor 11 nov kl 10.00 Morgonbön

Tor 18 nov kl 10.00 Morgonmässa

STOCKARYDS KYRKA
Ons 25 aug kl 18.30 Veckomässa

Tis 7 sep kl 18.30 Veckomässa

Sön 19 sep kl 10.00 Högmässa

Tis 21 sep kl 18.30 Veckomässa

Tis 5 okt kl 18.30 Veckomässa

Sön 10 okt kl 10.00 Familjegudstjänst

Tis 19 okt kl 18.30 Veckomässa

Tis 2 nov kl 18.30 Veckomässa

Sön 7 nov kl 16.00 Minnesgudstjänst

Tis 16 nov kl 18.30 Veckomässa

HULTSJÖ KYRKA
Sön 17 okt kl 10.00 Högmässa

Lör 6 nov kl 16.00 Minnesgudstjänst

HJÄLMSERYDS KYRKA
Sön 29 aug kl 10.00 Högmässa, sammanlyst

Sön 5 sep kl 18.00 Högmässa

Sön 12 sep kl 18.00 Gudstjänst

Sön 26 sep kl 10.00 Högmässa

Sön 3 okt kl 18.00 Högmässa

Sön 24 okt kl 18.00 Gudstjänst

Sön 31 okt kl 18.00 Högmässa

Sön 7 nov kl 18.00 Minnesgudstjänst

Sön 14 nov kl 18.00 Högmässa

Sön 21 nov kl 10.00 Högmässa
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Nicolina Malm Gunnarsson:
– Jag tycker konfirmationen var rolig, då vi fick lära oss mycket 
och samtidigt prata om allvarligare saker. Vi hade det trevligt al-
lihopa när vi var tillsammans, speciellt när vi övade inför konfir-
mationen. Vi gjorde även många mysiga utflykter, bland annat 
en pilgrimsvandring i Nya Hjälmseryd där vi även fick besöka 
Eva Spångbergs Björkelund. Konfirmationen var en rolig hän-
delse helt enkelt.

Sigrid Fyhrlund:
– Oavsett omständigheterna tycker jag att konfirmationen 
har varit rolig med väldigt lärorika lektioner. Även fast vi 
inte har fått åka på någon resa till Polen, så fick vi ett även-
tyr när vi gick på pilgrimsvandring runt Gamla Hjälmseryd 
och besökte Eva Spångbergs Björkelund.

Oskar Ljunggren:
– Jag tycker tiden var rätt bra. Fick go fika och träffa vänner, 
så de va la gött. Var väl lite lärorikt också även om det var svårt 
att lära sig på zoom.

Filip Ljunggren:
– Gott fika, god saft, bra ledare.

Amelia Andersson:
– Konfirmationen har varit bland det roligaste jag har gjort. Jag 
är glad att jag valde göra detta. Vi har pratat både om Jesus och 
annat om livet. Vi hittat på massa roliga saker fast det har varit 
corona. Vi haft två fantastiska ledare, Enikő och Erik. Kommer 
aldrig glömma detta. Konfirmationen kommer bli ett minne för 
livet.

Konfirmanderna berättar 

om konfirmandåret
Nicolina

Liam

Amelia

Liam Holmberg:
– Konfan var väldigt rolig, man fick lära sig mycket men 
även fika mycket. Vi hade väldigt trevligt och roligt på våra 
lektioner. Vi skojade med varandra men även pratade om 
allvarliga saker. Vi gjorde också några andra aktiviteter, 
som att gå pilgrimsvandring till exempel. Konfan är något 
man inte vill missa.

Adam Fülöp:
– De var kul att få träffa nytt folk, det var gott med fika 
och frallor. De var tråkigt att vi fick ha samtal via zoom för 
att man inte kunde lära sig lika mycket. Det mesta var bra 
och jag uppskattade tiden på konfan och pilgrimsvand-
ringen vi hade i vår.
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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

Sommarlovskul sid 6 Vallsjö gamla kyrka sid 8 Konfirmander berättar  sid 18

HöstHöst  20212021

Träffa 
Michael 

Svensson
på sid 12

Nr 3 2021  Sävsjö, Stockaryd, Vrigstad-Hylletofta församlingar 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris.Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis.Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,att andra där din kärlek kan se.Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,då kan din vilja ske.
Sv. ps. 89:1



Musik 
     i höst

VALLSJÖ KYRKA
Lördagar kl. 16:00

18 september

Harmonium & Piano. Carina Hult & Jarri Ederth

23 oktober

Saxofon & Orgel. Jan Persson, saxofon,

Jarri Ederth, orgel & piano

20 november

Orgelkonsert. Jarri Ederth, orgel

HULTSJÖ KYRKA
Lördag 9 oktober kl. 16:00

Musikgudstjänst. Moa Nissfolk, gitarr

VRIGSTADS KYRKA
Söndag 17 oktober kl. 18:00

Missade du konserten i mars 2020 eller vill 

uppleva den igen? Nu får du en ny chans!

”Kärleken till livet”

Cantabile minns Marie Fredriksson

Musiker: Bill Strachal, Anders Axelsson, Carina Hult

Präst: Göran Wiking
Glöm inte att ta med ditt 
röstkort när du ska rösta!

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

Kyrkoval
19 SEP2021

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.


