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Var inte rädd, jag är med dig.
Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och 
hjälper dig,
Stöder och räddar dig 
med min hand.
Jesaja 41:10
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Kyrkoherdens julhälsning 

BETRAKTELSE

Det är med glädje och framtidstro jag skriver min första 
julhälsning till församlingarna i Sävsjö pastorat. 

I skrivande stund ser det ut som om julen 2020 blir 
speciell, präglad av coronavirusets härjningar i världen. 
Desto viktigare blir det att ta vara på de glädjeämnen 
som finns i tillvaron. Till dessa hör definitivt advents- 
och jultiden. 

Ensamhet och isolering är svåra att uthärda för oss 
människor. Vi behöver verkligen varandra. Det här året 
har dessvärre till stor del för många av oss präglats av 
just detta. Den kristna tron och inte minst julen handlar 
till stor del om gemenskap. Gud vill ha gemenskap med 
oss. Därför sände Han sin Son Jesus hit till jorden för 
att Han skulle vara med oss och dela våra villkor. Som 
kyrka har vi också ett viktigt uppdrag att utgöra en ge-
menskap. Vi hör ihop med Jesus Kristus och vi hör ihop 
med alla andra som är döpta in i församlingens gemen-
skap. Rent praktiskt kan vi uppleva den här gemenska-
pen vid gudstjänster och samlingar av olika slag. I den 
här - för vårt land och världen - svåra tiden arbetar vi 
så gott vi kan för att vi ska kunna träffas på säkra sätt i 
kyrkor och församlingshem.
  
Rädsla är naturligt nog en annan sak som präglar vår 
tid. Många är rädda för att bli sjuka, för att inte kunna 
träffa dem som är betydelsefulla i ens liv. Julens evange-
lium riktar sig också till alla som känner rädsla. ”Var inte 

rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje 
åt hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias Herren.” När Jesus föddes kom 
änglarna till herdarna i Betlehem. Herdarna blev väldigt 
rädda när de såg änglarna, men det fanns ingen anled-
ning att vara rädd. Tvärtom. De hade all anledning att 
vara glada. Jesus Guds Son var född till jorden. Rädslan 
kunde ha gjort att de missat den stora händelsen. Men 
nu lyssnade de till änglarna och lät inte rädslan styra 
dem. Därför fick de uppleva det stora undret. Änglarna 
säger samma sak till oss: ”Var inte rädda!”. Visst ska vi 
vara försiktiga och inte ta onödiga risker för oss själva 
eller andra. Men vi ska inte låta rädslan styra våra liv. Då 
missar vi väldigt mycket fint. 

Att Gud blivit människa i Jesus är ett botemedel både 
mot ensamhet och rädsla. Han kommer till oss för att 
erbjuda oss gemenskap, tillit och framtidstro. 

När jag skriver detta vet jag inte säkert hur advents- 
och jultidens gudstjänster och samlingar kommer att 
gestaltas, men jag tror och hoppas att vi kommer att 
få ett antal fina och säkra tillfällen att samlas för att ta 
emot det glada budskapet. I predikoturer, på hemsidan, 
på affischer och i sävsjöappen kan du se vad som gäller. 
Jag vill hälsa dig varmt välkommen och önska dig en 
glad och välsignad advents- och jultid!

Klas Frisk Svensson, kyrkoherde
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Kyrkoherdens julhälsning 

Stort tack!
Vi vill tacka några utav våra eldsjälar som har varit 
engagerade i många års tid. De har visat sitt stöd och 
hjälpt till på många olika sätt i pastoratets södra del.

På bild har vi Rolf Andersson klockringare, Laila 
Johansson kyrkvärd, Ulrika Hjelmfors kyrkvärd. De 
andra som inte finns med på bild är Jörgen Sjöberg 
klockringare och Hjördis Kullengård kyrkvärd. 

Än en gång tack för ert engagemang, allt gott och 
Guds rika välsignelse!

Tack Lina!
Lina Persson har arbetat som församlingspedagog i Sävsjö 
pastorat. Lina var huvudansvarig pedagog för barn- och ung-
domsverksamheten i Vrigstads församling. Detta innebar ar-
bete med småbarn till 14-åriga konfirmander, samt sommar-
lägerverksamhet. Som församlingspedagog i Sävsjö pastorat 
arbetade Lina även med barngrupper i Sävsjö. 

Vi säger tack till Lina och önskar Guds välsignelse i framtiden.

Klas Frisk Svensson 
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PÅ GÅNG I PASTORATETPÅ GÅNG I PASTORATET

SÄVSJÖ  
FÖRSAMLING

Läxhjälp
Torsdagen 14 januari kl 16.30-17.30 
är det uppstart för ”Läxhjälpen.”  Ett 
10-tal pedagoger erbjuder dig hjälp med 
svenska, matematik samt engelska. Även 
du som ännu inte börjat på svenskunder-
visning är välkommen. Intresserad att 
hjälpa till? Kontakta Ilse Karlsson. OBS! 
Kan ställas in p.g.a. coronapandemin. 

STOCKARYDS 
FÖRSAMLING

RÖRVIK

Ekumeniska trivselträffar 
Onsdagar kl 14.00
13 januari, Svenska kyrkan
10 februari, Frikyrkan
10 mars, Svenska kyrkan
14 april, Frikyrkan
5 maj, Svenska kyrkan

Dopfest
Söndagen 7 februari kl 10.00 är det  
familjegudstjänst med utdelning av 
dopänglar i Hjälmseryds kyrka. Kaffe  
och tårta serveras i Rörviks småkyrka.

STOCKARYD

Ekumeniska  
dagledigträffar 
Tisdagar kl 15.00
8 december, Stockaryds församlingsgård
19 januari, Frikyrkan

16 februari, Stockaryds församlingsgård
16 mars, Frikyrkan
20 april, Stockaryds församlingsgård

VRIGSTAD- 
HYLLETOFTA 
FÖRSAMLING

VRIGSTAD

Öppet café
Varje måndag kl 10.00-12.00 är det öp-
pet i Vrigstads församlingshem 
för en stunds gemenskap 
med kaffe och dopp. 
Efter juluppehållet är det 
återigen ”Öppet café” 
måndagen 11 januari. 

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

Händer på 
Kamelen

Kamelvandrarna
Måndagen 11 januari kl 9.30 är det 
uppstart för Kamelvandrarna. Med 
utgång från Kamelen promenerar 
vi cirka 45 minuter för att sedan 
avslutningsvis dricka en kopp kaffe 
på Kamelen. 

”VIP-
kvällar”
– Väldigt Intressanta 
Personer – 
I Sävsjö församlingshem finns 
det under vårterminen möjlighet 
att lyssna om några färgstarka 
personer i Bibeln. 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.
11 februari 
18 mars 
15 april 

Kyrkoval 2021…. Du vill väl 
vara med och påverka pastora-
tet i framtiden?

Nästa höst är det kyrkoval igen, det 
innebär att ni som vill vara med och 
påverka vårt pastoratsarbete bör fun-
dera på om ni vill vara med på någon 
nomineringslista?

De tidigare listorna som var med i 
valet 2017 är:
Centerpartiet i Sävsjö församling
Södra kyrkoalliansen i Sävsjö pastorat
Vår kyrka i Sävsjö pastorat – en kyrka 
för alla
För kyrkans bästa Sävsjö pastorat
Socialdemokraterna i Sävsjö pastorat

Ifrån valnämnden behöver vi veta om 
några listor ska ändras och om nya 
konstellationer ska vara med i kyrko-
valet 2021 från pastoratet eller någon 
av våra tre församlingar.
Detsamma gäller kontaktpersoner 
med e-post eller telefonnummer.

Under hösten och våren kommer 
e-utbildningar att genomföras för 
nomineringsgrupper och för de som 
är intresserade att starta en nomine-
ringsgrupp. Mellan den 9 mars och 
den 15 april kan man registrera kandi-
dater och göra valsedelsbeställningar. 

Nomineringsgrupperna ansvarar 
själva för att nå ut till väljarna med 
information om vad grupperna vill 
göra i Sävsjö pastorat och dess för-
samlingar. 

Information finns på www.svenska-
kyrkan.se/kyrkoval

Ann-Sofi Arvidsson ordförande i 
valnämnden och Emma Hägerström 
kamrer i pastoratet

Välkommen 
till diakoni-
gruppen! 
Vi önskar bli flera i vår diakoni-
grupp! Kanske är du en av dem? 
Här träffas vi och hjälper till på 
olika sätt i församlingens verksam-
heter. Du som tycker det skulle 
vara roligt att göra en frivillig insats 
för församlingsarbetet är välkom-
men att kontakta Christina Chari-
sis 0382-463 07 eller Ilse Karlsson 
0382-463 06.

För aktuell information hänvisar vi till 
pastoratets hemsida, predikoturerna, 
Sävsjöappen samt affischer.

Ladda ner kyrkguiden för 
här hittar du alltid aktuell 
information.

Med reservation för eventuella ändringar p g a covid 19
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Söndag 29 november
18.00 Adventsmusik i Hultsjö kyrka
Anna Forsebo, sopran och Samuel Edvardsson, 
gitarr

Söndag 6 december 
18.00 ”Vi sjunger in julen” i Vrigstads kyrka
Kören Cantabile
Andakt Göran Wiking
Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan från 
25 november tel. 0382-463 09

Söndag 13 december
18.00 Julens sånger och psalmer i Stockaryds 
kyrka
Sång och musik med Charlotte Crona och Jack 
Pålsson

Lördag 19 december
16.00 & 18.00 Julmusik i Vallsjö kyrka
Sävsjö kyrkokör, Pär Fürst Nilsén, sång och Benkt 
Oldaeus, flöjt
Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan från 
1 december tel. 0382-463 07

Annandag jul 26 december
17.00 Julmusik i Vrigstads kyrka
Bröderna Villads och Valdemar Littauer Bendixen, 
fiol. Taisia Lukashova, sång

Musiken i advents- och jultid är reducerat 
p g a risken för smittspridning.

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Till-
sammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, köns-
stympning och andra övergrepp. Vi lever alla under 
samma himmel och har samma rättigheter. Men 
beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser 
verkligheten olika ut. 
 
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, 
vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder och 
bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till 
generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett 
var i världen vi lever. 

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, köns-
stympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom 
i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte 
äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under 
sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer 
och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det 
kan vi inte acceptera!

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals 
frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, 
där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan 
vi bryta skadliga traditioner! 

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. 
Svenska kyrkans julkampanj, pågår från första advent 
2020 till trettondedag jul 2021. 
Swisha din gåva till: 900 1223! Tack!

JULINSAMLINGEN 2020

BRYT EN 
TRADITION!

En del av Sonja Liews stora broderi med änglatema.

Musik- 
gudstjänster
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• Orgeln byggd 1881 av A Johansson 
Broaryd 

• Ljuskronan är från 1700-talet
• Taket är målat av korpral Gerald 

Bolt 1767
• Träskulpturen Maria hållande 

Jesus i famnen är från 1200-talet 
• Träskulpturen Johannes är från 

1400-talet 
• Predikstolen med träskulpturerna 

Matteus, Frälsaren och Johannes 
är från 1600-talet 

• Inne i kyrkan samt i fönstersmygar-
na finns det medeltida målningar

• Klockstapeln är från 1600-1700-
 talet  
• Kyrkklockorna är från 1827-1904. 

Klockorna som fortfarande kallar 
till gudstjänst och som även ringde 
när andra världskriget bröt ut.

Hjärtlanda kyrka – 
en medeltidskyrka

Här följer några exempel på kyrkans vackra inventarier:

Resealtare
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Hjärtlanda 1100-tals kyrka är en 
av Sveriges bäst bevarade medel-
tidskyrkor. Om det inte hade fun-
nits människor som kämpat för 
Hjärtlanda kyrka hade den kanske 
idag varit riven. Men det kommer 
vi till senare i texten.  

På 600-talet kom direktiv från påven 
att hedniska platser skulle bevaras och 
Hjärtlanda kyrka är byggd på en gam-
mal offerplats. 

På 800-talet kom en munk från 
Tyskland vid namn Ansgar och steg i 
land på Birka. Ansgar som även kallas 
för Nordens apostel och hans följe, 
reste runt i Sverige för att berätta om 
kristendomen. Eftersom det ännu inte 
var några kyrkor byggda vid denna 
tid, firade man gudstjänst i det fria och 
hade med sig ett resealtare.

Under en renovering i Hjärtlanda 
kyrka på 50-talet hittades en sten som 
användes som bokstöd på altaret. 
Eftersom man inte förstod att denna 
sten var unik slängdes den. Som tur 
var tittade en hantverkare närmare på 
denna sten. Det visade sig att det var 
ett resealtare som munkarna hade med 
sig när de firade gudstjänst i naturen. 
Ett resealtare fick inte användas om det 
inte var invigt av en biskop. Detta re-
sealtare är äldre än Hjärtlanda kyrka. 
Idag förvaras altaret på en säker plats, 
men det tas gärna fram och visas för 
besökande. 

Lunds domkyrka byggdes under 
1100-talet. Jag har fått berättat för mig 
att när bygget av domkyrkan stannade 
upp i väntan på att ekonomin skulle gå 
ihop, gick arbetarna ut och tog med sig 
byggnadsstilen till bl.a. Småland. Kyr-
korna med denna stil kallas för Nju-
dungskyrkorna och Hjärtlanda kyrka 
är en av dem. De valvade fönsterna är 
typiska för den romanska stilen, kyr-
korna saknar sockel och har rikt utfod-
rade portaler. Kyrkorna är byggda efter 
tabernaklet och templet i Jerusalem där 
det längst fram fanns det allra heli-
gaste, ett altare dit bara prästerna fick 
gå och så är det även i våra medeltida 
kyrkor. Framför altaret i Hjärtlanda 
kyrka fanns det ett korskrank och en 
ingång där bara prästerna fick tillträde. 
Korskranket är borttaget i Hjärtlanda 
kyrka och förvaras i klockstapeln.

Under 1800-talet förekom flera 
påtryckningar från stiftsledningen 
om rivning av den trånga medeltids-
kyrkan. Vid biskopsvisitationen 1847 
yttrade sig biskop Bergenstråhle om 
kyrkan; ”sliten och i all äro vanpryd-
lig”. Triumfbågen var trång och smal 
så församling och präst kunde inte se 
varandra. Detta var anledningen till 
att biskopen hellre ville låta kyrkan 
förfalla än utvidga och bygga till.
Bergenstråhle gjorde på sin tid, det han 
tyckte var rätt för människorna som 
levde då. 

1859-1862 byggdes Hultsjö kyrka. 
Eftersom Hjärtlanda då tillhörde Hult-
sjö pastorat, behövdes inte Hjärtlanda 

kyrka längre. Kyrkan skulle helt enkelt 
rivas och kanske hade det blivit så om 
det inte det varit för en man vid namn 
Carl-Johan Pettersson som kallades 
för Pella Johan. Han var kyrkvärd i 
Hjärtlanda och kom från Hjärtlanda 
Östergård. Carl-Johan var gift med 
Inga-Sofia född 1823, som kom från 
Häggatorp i Hultsjö. Vid 16-års ålder 
arbetade Inga-Sofia som hantlangare 
vid bygget av Hultsjö kyrka. 

Carl-Johan och hans hustru Inga-Sofia 
har sin grav på Hjärtlanda kyrkogård. 
Släktingar har förlängt gravrätten och 
hans gravsten står kvar på kyrkogår-
den. Carl-Johan var en av de drivande 
som kämpade för att få behålla Hjärt-
landa kyrka och det är honom m.fl. 
som vi har att tacka för att kyrkan 
finns kvar idag. 

Hjärtlanda kyrka är en del av vårt 
kulturarv som vi får förvalta under 
vår tid. Vi är en länk från 1100-talet 
mellan de människor som firat guds-
tjänst i över 1000 år. Vår uppgift är 
att förmedla och bevara denna kyrka 
till nästkommande generationer. Den 
länken får inte brista. Kyrkan är ingen 
museibyggnad. Vi ska använda vår 
kyrka i både glädje och sorg och för att 
fira gudstjänst och gemenskap.
Våra kyrkklockor ska aldrig få sluta 
att ringa över bygden. l

Maritha Johansson 
Kyrkvärd i Hjärtlanda

Bildtext
Bildtext

Resealtare
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Rörvik kyrkliga 
syförening har fyllt 65 år!

ru Rut Sjöberg var ini-
tiativtagare till att kretsen 
bildades och var en idé-
spruta! En trogen syfören-

ingsledamot har varit Eva Carlsson 
i Hillafällan. Hon har varit medlem 
sedan kretsen startade till dags datum. 
De medlemmar som valts in i styrelsen 
i Rörviks sykrets under de gångna åren 
har haft sina uppdrag en lång period. 
Ordföranden har varit kyrkoherde 
Meiner Sibbmark, fru Elsie Sibbmark, 
kyrkoherde Erik Asplund, kyrkoherde 
Håkan Albinsson, Ann-Marie Görans-
son, Irene Furulund, Burnice Isberg 
och Laila Johansson. Uppdrag som 
kassör har Rut Sjöberg, Elsa Nilsson, 
Irene Furulund, Laila Gustavsson, 
Hjördis Kullengård och Greta Svensson 

haft. Sekreterare genom åren har varit 
Kerstin Johansson, Eva Carlsson och 
Kristina Cedermalm. 

I november månad brukade man 
hålla missionsauktion och då var det 
kyrkoherden själv som förde klubban, 
men omkring 1964 valde man att lägga 
auktionen till våren istället. Symöten 
hölls i regel varje månad från januari 
till juni och september till december. 
Sykretsens damer turades om att vara 
värdinnor i sina hem och det bjöds på 
kaffe med god förtäring. Kretsen har 
under årens lopp haft mellan 16-18 
medlemmar. 

Syföreningar är oerhört duktiga på 
att samla in och dela ut gåvor till olika 
organisationer och föreningar. Rörvik 
kyrkliga syförening är inget undantag 

och under årens lopp har de vid sina 
årsmöten bestämt att skänka pengar 
till bl.a. en ny samlingslokal i Rörvik, 
Stadsmissionen i Stockholm och Göte-
borg, Lutherhjälpen, Svenska kyrkans 
mission, Svenska sjömansvården, 
Kristen fostran, IM, Matteushemmet, 
Majblomman, Eva Spångberg, Tallnäs 
stiftsgård och Litauenvännerna.

Vid årsmötet i Stockaryds prästgård 
den 23 januari 1956 togs ett beslut om 
att skänka ett anslag på 1 000 kr från 
insamlade medel till grundplåt till ett 
församlingshem i Rörvik. Syföreningen 
öppnade ett konto på Skånska ban-
ken, en byggnadskassa, där de årligen 
satte in pengar för detta ändamål. I 
protokoll från 1963 kan man läsa att 

I Hjälmseryd församling fanns det fyra stycken syföreningar, södra sykretsen i Möcklehult, 
G:a Hjälmseryd, Mellersta sykretsen och Rörviks sykrets som bildades 1955. 

65 år av 

 flit och enga-

gemang

F
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det samlats in 10 000 kr. Sykretsen har 
också haft en sparbössa som medlem-
marna samlat in pengar i. Den har 
tömts vid varje årsmöte och pengarna 
har skickats till Svenska kyrkans 
mission under alla deras verksamma 
år. (Idag heter organisationen ACT 
Svenska kyrkan.)

Sykretsen beslöt vid årsmötet 1959 att 
en gästbok för kretsen skulle inskaffas. 
Fru Elsa Nilsson erbjöd sig att skänka 
en sådan. Gästboken införskaffades 
och de första raderna skrevs vid symö-
tet den 2 februari 1959 hos fru Svea 
Andersson som var kvällens värdinna. 
Vid varje sammankomst har de skrivit 
i gästböckerna, och här följer några 
citat: Den 17 februari 1966, - ”Turen 
hade kommit till Klara Andersson 
att vara värdinna vid symötet. Snön 
låg meterhögt och gärdesgårdarna 
syntes inte”. - ”Gustaf Adolfsdagen 
1967 låg ingen tät dimma lägrad över 
bygden. Tvärtom var sikten klar och 
13 medlemmar hade infunnit sig hos 
fru Britt Kvist”. Den 1 februari 1971 
läser vi: -”När katten är borta dansa 
råttorna på bordet”, symöte hos fru 
Rut Sjöberg, ”utan Herde”. Syför-
eningen är samlad 29 nov 1971 hos 
Klara Andersson i Hillafällan: - ”Vi 
känner alla saknad efter vår värderade 
prost som lämnat oss”. Den 30 augusti 
1977 samlades 11 medlemmar för 
storstädning i församlingshemmet inför 
höstterminens start och man skrev i 
gästboken: -”Vi har varit här ett gäng 
och städat med ett fasligt fläng”. Syför-
eningsdamerna hade städschema. Två 
och två städade man församlingshem-
met varje månad!

Hos fru Elsa Nilsson hölls det års-
möte den 6 april 1964 och prosten 
Meiner Sibbmark avslutade mötet 
med att tacka medlemmarna för den 
goda gemenskapen och glädjen under 
det gångna arbetsåret och hoppades 
att man inom en snar framtid kunna 
ordna en samlingslokal i Rörvik. Det 
dröjde dock! På årsmötet 1973 fick 
kyrkoherde Håkan Albinsson i upp-
drag att komma med förslag om upp-
förande av Rörviks församlingshem. 
Det stod klart 1975 och invigdes av 
biskop Sven Lindegård. Syföreningen 
stod för inköp av möbler. Kyrkoherde 
Håkan Albinsson och kyrkvaktmäs-
taren Vilhelm ”Ville” Karlsson erbjöd 
sig att skjutsa syföreningsdamerna till 

möbelaffären i var sin bil. Någonstans 
på vägen ”tappade” man bort kyrko-
herdens bil. Det visade sig sedan att 
kyrkoherden hade fått stanna på vägen 
för att däcken höll på att trilla av bi-
len! Dessa hade tidigare bytts på grund 
av det dåliga väglaget och de hade nog 
inte skruvats fast ordentligt! 

Syföreningen har under årens lopp 
bidragit med många värdefulla gåvor 
och arbetsinsatser till församlingshem-
met i Rörvik. Ett krucifix tillverkat 
av Eva Spångberg skänktes 1982 
och i samråd med Lennart Pettersson 
inköptes 1983 en orgel till församlings-
hemmet. Även en matta till altaret i 
kyrksalen köptes 1986. Många inven-
tarier såsom lampetter, gardiner, dukar, 
porslin och andra husgeråd har under 
årens lopp införskaffats.

Församlingshemmet användes flitigt 
till många olika grupper inom kyrkans 
verksamhet och 1994 beslutade sy-
föreningen att hjälpa till med renove-
ring av lokalerna, både praktiskt och 
ekonomiskt. En konsert anordnades 
1995 i skolan och lotterier såldes för 
att samla in pengar. Greta Svensson 
minns att hon hjälpte till med målning 
både i kyrksal och församlingssal. Då 
renoveringen var klar inbjöd kretsen 
”de äldre” till samkväm. ”De äldres 

dag” har varit en återkommande akti-
vitet som syföreningen årligen inbjudit 
till. Syföreningen har också besökt 
församlingsbor på Södergården och 
Göransgården. 

År 1996 beslutades att ge ett bidrag 
på 5 000 kr till en ny mässhake som 
Mona Burhén-Frank skulle pryda med 
symboler i pärlstickeri. Året därpå 
skänktes en gåva på 1 000 kr för reno-
vering av ungdomsvåningen.

En av medlemmarna, Nanna  
Nilsson, hade vid sin bortgång 2013 
önskat skänka en gåva till syfören-
ingen. Gåvan förvaltades väl några år 
och till minne av Nanna köpte syför-
eningen 2019 en ljusdekoration i form 
av ett hjärta till församlingssalen som 
smeden Peter-Jörgen Svensson i Rörvik 
tillverkat. 

Syföreningen tog vid årsmötet tisdagen 
den 8 september 2020 beslut om att ef-
ter 65 år upphöra med sin verksamhet. 
Greta Svensson bjöd medlemmarna på 
smörgåstårta och Laila Johansson stod 
för kaffe och kakor.

Ett stort och innerligt varmt tack till 
alla medlemmar för ert idoga arbete 
under alla dessa år! l

Christina Charisis
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Glimtar från verksamheten

Psalmsång med några Kamelvandrare

Stella och Klas pysslar.

Konfirmanddag på Vidablick.

Andakt med tisdagskul.

Cantabiles körövning

VIP-kväll med Björn Ericson. Avtackning av Carl Cedermark kyrkoherde. Jennilie bygger med klossar.
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Cantabiles körövning

Mixturen är en verksamhet för barn 
i Sävsjö , som är uppdelad i en yngre 
och en äldre grupp. I den yngre grup-
pen sjunger vi, har bibelberättelse, 
pysslar, leker och avslutar varje tillfälle 
med en andakt i vårt fina kapell i för-
samlingshemmet. En liten minifika 
eller fruktstund ingår också. Den yngre 

gruppen är för åldrarna 5 - 7 år.

I den äldre gruppen, från 8 år och upp-
åt, ligger tyngdpunkten mer på sången 
och även där avslutar vi med andakt i 
kapellet. Båda grupperna medverkar 
med sång i Vallsjö kyrka några gånger 
per termin, ibland tillsammans och 

ibland var för sig. Då har vi oftast även 
söndagsskola i samband med guds-
tjänsten. Har du barn i dessa åldrar så 
är du hjärtligt välkommen till oss.

Ledare för grupperna är Maritha Jo-
hansson och Carina Hult 
 

Mixturen 
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Julens budskap är fritt broderat av Sonja. 

Sonja Liew – mångårig 
och viktig kugge 

i kyrkans maskineri
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är jag träffar Sonja och 
hennes man Carl-Gustav i 
samband med en torsdags-

bön i september blir jag varse att Sonja 
varit en mycket engagerad församlings-
medlem sedan 1953. Hon hade med sig 
intresset för kyrkan från barndomen 
och uppväxten i Lövfällan, några  kilo-
meter söder om Rörvik.

– Mina föräldrar var missionsvänner 
och min första ”kyrka” var missions-
huset i Sisshemmet, rätt nära där jag 
växte upp. Min pappa var söndags-
skollärare och där lades grunden 
till mitt intresse för kristen tro och 
Svenska kyrkans arbete.

Konfirmerad blev Sonja i Nya Hjälm-
seryds kyrka och efter examen från 
Småskoleseminariet i Växjö 1953 fanns 
det av en händelse en ledig lärartjänst 
på Vrigstads skola.

– Från början var det tänkt som ett 
vikariat på sex veckor, men det blev 
betydligt längre. På den tiden var kyr-
koherden i Vrigstad, Nils Åhlén, även 
ordförande i skolstyrelsen. Hans fru 
uppmanade mig att gå med i syfören-
ingen och jag har aldrig ångrat mig.

Sonja trivdes med lärarjobbet och 
ännu bättre blev det 1956 när en ny 
lärare dök upp på skolan. Det var 
Carl-Gustav Liew, som fick en tjänst 
som skolkantor, vilket innebar under-
visning i kombination med tjänstgöring 
som kantor. Det uppstod tycke och 
1957 gifte de sig.

Därefter handlade väldigt mycket 
i deras liv om arbete och gemenskap 

inom Svenska kyrkan i Vrigstad. C-G 
satt vid orgeln eller pianot vid guds-
tjänster och andra samlingar och ledde 
kyrkokören, medan Sonja lade ner 
stor energi på kyrkliga syföreningens 
arbete.

– Från början var det uppdelat på 
två syföreningar. Medlemmarna träffa-
des hos varandra. Det syddes, stickades 
och broderades och den stora finalen 
var den årliga auktionen. Jag har inte 
räknat så noga, men minst en och halv 
miljon kronor har det blivit på de här 
åren. Vi har kunnat skicka pengar till 
många behjärtansvärda projekt, både 
lokalt här i Vrigstad och till andra 
länder, säger en nöjd Sonja Liew.

Även om hon många gånger var 
både idéspruta och den som verkställ-
de, så är hon noga med att föra fram 
alla fantastiska medlemmar.

– Syföreningsmedlemmarna var så 
generösa på alla vis och det var sällan 
någon som uteblev från våra träffar. Vi 
trivdes med varandra, förklarar Sonja 
framgångarna.

”Förr” ingick det i prästens tjänst att 
även vara ordförande i syföreningen. 
Det bröts när Peter Wickström blev 
kyrkoherde i Vrigstad. Han insåg sin 
begränsning när det gällde handarbete 
och det blev så att Sonja Liew tog hand 
om det uppdraget. Hon var ordförande 
i 20 framgångsrika år och de senaste 
åren har Lisbet Björnståhl tagit över 
stafettpinnen.

Under årens lopp har syföreningen 
satt sina spår, inte minst i Vrigstads 

kyrka. En väggrelief av Eva Spångberg 
och ett dopträd, som syföreningen 
beställde av Vrigstadbon Lars Haeger-
stam, är bara några exempel. En stor, 
broderad, vit altarduk har Sonja Liew 
som upphovskvinna. På kyrkogården 
är den hållare för blommor och ljus 
som står i minneslunden också en gåva 
från syföreningen. 

Sonja har alltid gillat att brodera och 
på senare år har det blivit mest i form 
av fritt broderi. Hemma i villan, ett 
stenkast från kyrkan, finns exempelvis 
”Julens budskap” i form av brode-
rade bilder till Bibelns texter, en stor 
bonad med änglar, ”Änglar finns!!”, 18 
broderade tavlor med motiv från både 
Gamla och Nya testamentet och en 
hyllning till Astrid Lindgren och hen-
nes välkända barnboksfigurer.

Söndagsskollärare, kyrkvärd, ord-
förande i församlingskyrkorådet och 
medlem i kyrkokören har hon också 
hunnit med att vara. Till det kommer 
att Carl-Gustav var kantor i 41 år 
och för det mesta fanns då Sonja med 
som ”vanlig” kyrkobesökare. Numera 
är Sonja medlem i syföreningen och 
diakonigruppen och ses ofta på ”sin 
plats” i Vrigstads kyrka. 

– Jag är fortfarande en flitig kyrko-
besökare och det känns konstigt om 
jag inte varit i kyrkan en söndag, säger 
Sonja och ser fram emot att snart få ta 
fram den stora bonaden med sina bro-
derade bilder av julens budskap. l

Text och foto: Lars-Åke Sandqvist  

I alla verksamheter behövs det några som är drivande och gör det lilla extra. Ett utmärkt exempel på detta 
är Sonja Liew, som varit och är en viktig kugge i Vrigstad-Hylletofta församlings maskineri. 

N

Väggreliefen är en av syföreningens gåvor. Sonja har alltid ett broderi på gång.  Carl Gustav och Sonja på väg till morgonbön. 
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Predikoturer

Veckomässa/andakt i 
Sävsjö församlingshem
Onsdagar kl 19.00, jämna veckor, firas en stilla 
mässa med sång och musik. Sista veckomässan 
för höstterminen är onsdagen 9 december. Vi 
firar åter veckomässa onsdagen 13 januari.

Morgonbön/mässa i 
Vrigstads församlingshem

Varje torsdag kl 10.00 firas det morgonbön eller 
mässa i Vrigstads kyrka. Sista morgonbönen för höst-
terminen blir 10 december. Morgonbönerna börjar 
åter torsdagen 14 januari.

Kvällsmässa/andakt i 
Stockaryds församlingsgård
Tisdagar kl 18.30, ojämna veckor, firas en stilla 
mässa i kapellet. Sista kvällsmässan för hösttermi-
nen är 15 december. Mässan börjar åter tisdagen 12 
januari. 

Andakt i Sävsjö 
församlingshem
Tisdagar kl 10.00 firas andakt med sång, musik och 
kaffestund. Gemenskapen avslutas med allsång. Sista 
andakten för terminen är tisdagen 8 december i Vallsjö 
kyrka. Andakterna börjar åter tisdagen 12 januari.  

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

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

Gudstjänst på radio
www.sveriesradio.se/gudstjänsten 

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

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

I skrivande stund är det fortfarande osäkert vad 
gäller gudstjänstverksamheten. För aktuell informa-
tion hänvisar vi till pastoratets hemsida, tidningen, 
Sävsjöappen kyrkguiden samt olika affischer. 

Vi ber:

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

En del av ”Julens budskap” av Sonja Liew.

Med reservation för eventuella ändringar.  
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KONTAKTGUIDE

Kyrkoblad Svenska kyrkan Sävsjö pastorat

Ansvarig utgivare: Klas Frisk Svensson

Redaktionsgrupp: Klas Frisk Svensson, Enikö Fülöp och Anna Brogård

Tryck: Åkesson Berg, Vetlanda

Upplaga: 5 700

På omslagsfotot: Sonja Liew

Foto:  Ilse Karlsson

 
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 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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En del av ”Julens budskap” av Sonja Liew.



Juligt goda 
köttbullar

Riv potatis och lök.

Lägg alla ingredienser i en rymlig skål och 
blanda väl. 

Innan man gör iordning alla köttbullar i 
önskad storlek provstek en, för att smaka 
av om det önskas extra av någon krydda. 

Fukta händerna lätt med kallt vatten, 
forma små köttbullar och lägg på vatten-
sköljt fat eller bakpapper. 

Stek köttbullarna gyllene i smör i omgång-
ar. Flytta över till en annan panna.

Recept

INGREDIENSER:
350 g nötfärs
350 g fläskfärs
2 st potatisar (kokta kalla)
1 st gul lök
2 tsk salt
2 st ägg
1 krm vitpeppar
1 krm svartpeppar 
1 krm kryddpeppar
2 dl grädde

TIPS:
Använd en spritspåse för att 
portionera färsen i lagom 
mängd.
Vill man göra köttbullarna 
innan serveringstillfället kan 
man med fördel steka dom i 
ugnen på 250°C i ca 10 min. Vid 
serveringstillfället stek dem i 
rikligt med smör för smak och 
gyllenbrun färg.

Foto och recept Anna Brogård


