
 Vi gör det  

tillsammans 
 Församlingsblad för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd 

EXTRA VÅRNUMMER 2020 

 

Ställa om inte ställa in – hjälp med inköp. 
En anledning till detta extranummer är att vi vill in-
formera våra församlingsbor om att vi ställer om verk-
samheten och inte ställer in verksamheten i kyrkan.  
Vi tror särskilt att behovet av stöd till er som är 70+ kan 
bli viktigt. I samarbete med Älmhults kommun har vi 
redan en grupp frivilliga som kan hjälpa till med inköp 
av diverse saker om det skulle behövas. Ingen skall be-
höva vara utan mat i dessa tider.  
 

Ställa om inte ställa in –  
våra gudstjänster på hemsidan. 

Vi har nu en fungerande hemsida.  
Gå in på www.svenskakyrkan.se/goteryd och klicka på online-
kyrkan. Där kan du kontinuerligt se på andakter från mig eller 
någon annan samt se och lyssna när våra musiker sjunger. 
 

Ställa om inte ställa in –  
musikandakter och orgelspelning. 

Våra fantastiska musiker Max och Annica kommer under  
april månad att göra en gästturné och sjunga och spela varje 
onsdag i våra tre kyrkor. Vi informerar också i detta nummer 
om de olika gudstjänster som kommer att hållas i våra kyrkor 
med start 19/4 till den 6/9.  
Vi har fått tillstånd av biskopen att minska på antalet huvud-
gudstjänster. 
 

Ställa om inte ställa in – i ditt inre. 
Vi för en hård kamp för att hålla smittan stången. Den stora 
utmaningen för samhället och dig är att vara uthållig. Vi hör 
ord om att kraftsamla och klara bemanningen. Då vill jag  
säga till dig; bed!!! Be för vårt land, för vår konung, regering 
och riksdag. Vi är ett stolt land med en svensk linje. Jag tycker 
att våra myndigheter skött denna svåra situation riktigt bra 
hittills. Den svenska linjen är en linje som bygger på tillit och 
lojalitet och som grundats av att generationer efter genera-
tioner vänt sig till Gud. Även om vi ritar om kartan medan vi 

rör oss framåt så har vår Herre full koll! Det är vad trons verk-
lighet säger. Vi tillhör Guds folk och då har vi en historia som 
vittnar om just detta, att Herren har full koll. I denna historia 
så minns vi hur Guds folk i alla tider, på olika sätt varit under 
stor press men vänt sig till Gud och fått se hur Gud på ett 
mäktigt sätt frälser = befriar = skyddar sitt folk. Jag vill nu 
som avslutning ge dig ett bibelord som talar direkt in i vår tid:  

Mitt folk, gå in i era kamrar 
 och stäng dörren om er. 
 Göm er en kort stund, 

 tills vreden har dragit förbi. 
Detta bibelord sades i en situation på 700-talet före vår tide-
räkning, men den kan också tillämpas idag, därför att Gud är 
densamme.  
Coronaviruset visar återigen att människan inte har allt i sin 
hand, vilket vi ofta tror. Nu skakas vår mänskliga trygghet 
(som vi själva har byggt upp) i grunden. Den viktiga frågan  
blir vart vi vänder oss: Lyssnar vi på Guds ord ”gå in i din kam-
mare … vilket betyder: ”Gå in i hans trygghet …”. Eller fortsät-
ter vi enbart att söka tryggheten på egen hand. Lyssnar vi på 
Gud så tror jag att han kan säga oss något i vår kammare … 
 

Gud vredgas när vi inte tar hand om varandra som människor. 
Och kan Corona hjälpa oss att se varandra som Guds avbild 
och respektera varandra och skapelsen så tror jag att det kan 
komma något gott ur detta. 

Karl-Henrik 

Med mod uthärdar man sjukdom, men missmod, vem uthärdar det?  
                                                                                                                                                                  Ord. 18:14 
Detta är ett extranummer. Det beror på coronapandemin och det första jag vill skriva till dig i denna tid,  
kanske i lugnet före stormen, att i stormens öga, i orkanens öga är det alltid stilla och så kan vi kristna  
förtrösta och säga: Jesus sitter på tronen och då är det lugnt i båten, även om det är storm på havet.  
Hos Jesus hämtar vi alltid styrka, kraft och mod och nu behövs  
detta. Samtidigt får vi också som troende ropa ut: ”Vakna Gud”  
(Psaltaren 44). Till sist i denna inledande del av betraktelsen;  
vi får vara rädda och i vår rädsla får vi vända oss till Gud  
som i sitt ord, i Bibeln, säger 365 gånger: ”Var inte rädd!” 

 

Du som tillhör någon riskgrupp, kontakta oss om du behöver hjälp! 
 

Vi kan hjälpa till med att: 
1) Köra ut lagad mat från Solgården. Du betalar vad maten kostar. 
2) Köpa in matkasse. Du betalar kontant eller med swish. 
3) Köpa in medicin. 

 

Tveka inte att ringa till 0476-30001 eller mejla till goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se 



 

Vid våra bokbord kan du köpa böcker för 30 kr. Passa på att göra som Sveriges Konung och använd tiden i ditt hem till att 
läsa! Här kommer tre smakprov. Våra kyrkor är alltid öppna mellan 08:00 och 18:00. 
 

 

Nyckeln till frihet av Bittan Ekman & Maria Waxin.  
Boken är en självbiografi som handlar om  
hur Gud svarar när vi ropar. 
Nyckeln till frihet ligger i att Bittan vågar följa  
sin djupaste längtan, bortom glitter och glamour. 
Pris 30 kr. 

 
 

 
En Glimt av Evigheten av Ian McCormark.  
En glimt av evigheten är den enastående  

sanna berättelsen om en mans möte  
med döden och det som händer sedan.  

Döden blev dörren till det verkliga livet för  
Ian och hans berättelse påverkar människor  

världen över, eftersom det handlar om en  
av de djupaste frågor vi alla slutligen ställer:  

Vad händer efter döden? 
Pris 30 kr.  

 
 

 

Om du har Gud  
har du allt du behöver.  

En självbiografi av  
Ceitci Demirkova.  

Hennes intressanta livsresa  
visar hur Gud kan förvandla en  

människas liv och ge mening och fram-
tidstro. På sitt unika sätt  

beskriver författarinnan sin  
uppväxt i ett kommunistiskt land och 

hur hon upplevde sann  
frihet i mötet med Jesus. 

Pris 30 kr. 

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook, sök ”Göteryds pastorat”   

 
 
Pastorsexp. Göteryd, expeditionstid fredagar  9-11                0476-30001 
STÄNGD FÖR FYSISKA MÖTEN FRÅN 15 APRIL TILL 31 MAJ.  
Ni når kanslist Lena Niklasson per telefon och mail. 
Hembygdsvägen 4, 34397 Älmhult,  e-post: goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkoherde      Karl-Henrik Wallerstein  0476-22801  (SMS: 070-5438303) 
 

Kanslist, bl.a. frågor om 
gravrätter o skötsel  Lena Niklasson 0476-22802 
 

Diakonisassistent  Linda Persson    0476-22804 Tjänstl. t.o.m. 1 maj 
Vikarier  Monica Perez   0706-998772  
  Madeleine Thuvesson  0738-474045  
Församlingsassistent Tanya Vasilieva   0730-321726 
 

Kantorer  Annica Heerman    0476-22806  (SMS: 0730849605) 
  Max Kristiansson     0476-22803  (SMS: 0703728640)    
 

Vaktmästare   Per-Anders Nilsson 0479-72225   (SMS: 0703728639) 
  Anders Svensson 0476-22805   (SMS: 0730826149) 
  Johanna Svensson        0476-22809   (SMS: 0761321917) 
  Kim Augustsson 0476-22808   (SMS: 0730683564) 
    0476-30060 

' ' ' �'   Telefoner    ' ' ' ' 

 

PASSA PÅ ATT LÄSA BILLIGA OCH BRA BÖCKER! 

MUSIKANDAKTER 
 

15/4 KL 19 i Göteryds kyrka, Tröstevisor 
 

22/4 KL 19 i Pjätteryds kyrka, Tröstevisor 
 

29/4 KL 19 i Hallaryds kyrka, Tröstevisor 
 

3/5 KL 16 i Pjätteryds kyrka 
Max Kristiansson, orgel och piano samt 
Lennart Petersson, sång 
 
13/5 KL 11:30 i Pjätteryds kyrka 
Max Kristiansson, orgelkonsert  
 
 

27/5 KL 15 ”Öppen kyrka” 
Orgelkonsert i Hallaryds kyrka  



Vi firar från och med annandag påsk ställföreträdande huvudgudstjänster. 
Detta gör vi tills ny information kommer på vår hemsida. Det innebär att vi 
firar gudstjänster som vanligt men önskar att församlingarnas gudstjänst-
firande gemenskaper följer folkhälsmyndighetens nya föreskrifter och all-
männa råd om allas ansvar att förhindra smitta av coronaviruset som kan 
leda till sjukdomen Covid-19. Vill du för din själs frälsning besöka kyrkan  
så gör du det! 
Dop, vigsel och begravning påverkas just nu negativt. Dessa gudstjänster kan 
just nu endast firas i kretsen av familjen med ett maxantal på 49 personer.  
 

I Gudstjänsten gäller följande:  
· Vi tar inte i varandra. 
· Stannar hemma om vi känner oss sjuka. 
· Sprider oss i kyrkan och håller ett avstånd på minst 2 m om vi inte ingår i 

samma familj. 
· Göteryds kyrka är 913 m2, Pjätteryds 468 m2 och Hallaryds kyrka 427 m2.  
           Det innebär att 49 personer med bred marginal klarar av att vistas i våra       
     kyrkor utan att känna oro för att bli smittad.  
· För att kunna fördela och eventuellt lägga in fler gudstjänster ber jag er att 

anmäla vilka gudstjänster ni önskar gå på. Anmälda har företräde och 
resterande kan vara med i mån av plats. Anmäl till Karl-Henrik Wallerstein, 
tel/sms 070-5438303 eller karl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se  

 

Söndagens är kyrkans dag … 
… men vi vill vara en kyrka som lever när Gud hela veckan. Vi ställer inte in 
på grund av corona, vi ställer om på grund av corona. All verksamhet har till 
syfte att vi skall växa i tro, hopp och kärlek till Gud och visa den i kärlek till 
våra medmänniskor.  
 

Fastän vår grundinställning … 
… i denna tid är att ställa om, inte ställa in, ställer vi ändå in följande verk-
samheter tills ny information ges:  
· Diakonicentralen i Delary,  
· Syföreningen i Göteryd,  
· Kyrkkaffet i Pjätteryd,  
· Öppen kyrka i Hallaryd,  
· Våffelmix i Hallaryd.  
Anledningen till att denna verksamhet pausar beror på att den riktar sig 
främst till daglediga varav en del är 70+. 
Barnverksamheten fortsätter tills skolan får eventuellt andra beslut.  
Himlaklubben i Göteryd onsdagar 17:00-18:30. Fr.o.m.  22/4 är himlaklub-
ben utomhus och bygger Jerusalemsmodell med Karl-Henrik och Tanya.  
Föräldrabarngruppen i Hallaryd 09:30-11:30  
Vi planerar för Sankt Luigis fotbollskola i Pjätteryd 12-14 augusti. 
 

Ny verksamhet: 
· Filmandakter på vår hemsida, se www.svenskakyrkan.se/goteryd 
· Tröstevisor. Tre onsdagar i april kan du besöka våra kyrkor och lyssna på 

tröstevisor av våra kantorer Annica Heerman och Max Kristiansson.  
· Från och med 20 april till 30 april kommer vi varje dag kl. 17:04 till 17:10 

erbjuda telefonandakt. Ring in till telefonnummer: 08-22 90 90. Slå sedan 
in koden 730271 och du ansluts till telefonandakten. 

· Diakoniteamet erbjuder inköp till er som så önskar och inte själva kan. 
· Bön i Pjätteryds kyrka varje måndag i maj kl 19:00. 
· Onsdagskaffet i Pjätteryd är utomhus med kyrkogårdsvandring onsdag 

27/5 kl. 09:30-11:30 
 

Ett förslag till förhållningssätt: 
Coronaviruset ger upphov till sjukdomen Covid 19 som kan leda till allvarliga 
andningsbesvär i människans luftrör. Det är då viktigt att påminna sig om att 
ca 3000 svenskar dör av just denna anledningen varje år (Källa WHO: 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/
dodsorsaker/ Se också https://www.bbc.com/news/health-51979654 
Det är viktigt att följa samhällets föreskrifter men det är också viktigt i denna 
tid att vi är starka, uthålliga, ståndaktiga, modiga och att vi visar varandra 
ömhet och stöd. Annars klarar vi det sämre. Det är inte kul när det blir en 
kollektiv rädsla där alla går omkring och är rädda för varandra. Även om vi 
inte får krama varandra så måste vi visa varandra respekt genom att se 
varandra i ögonen och på så sätt visa varandra den respekt som varje män-
niska förtjänar.  

Verksamhetskalender våren och sommaren 2020  
(reviderad på grund av corona) 

Pjätterydsakademin inbjuder till  

Anmälan senast den 20 maj till:  
goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se  
Pris: 500 kr (ingår kvällsmat, frukost samt lunch).  
Gratis för medlemmar i Göteryds pastorat.  
Ange församlingstillhörighet vid anmälan. 
 

DAGORDNING 
 

SÖNDAG 24/5  
 

16:00 Högmässa i Pjätteryds kyrka.  
Celebrant: Karl-Henrik Wallerstein.  
Predikant: Hans Weichbrodt. 
17:30 Kvällsmat 
18:30 Inledning av Karl-Henrik Wallerstein 
19:00 ”Jag har sett Herren”  
Bibelstudium över Johannes 20:1-8.  
Maria Sturesson, Doktorand Nya Testamentets  
exegetik vid Lunds Universitet.  
 

MÅNDAG 25/5  
 

09:00 Morgonmässa. Karl-Henrik Wallerstein 
09:30 Frukost 
10:00 "Prästen som Vittne för Kristus"  
Anssi Ollilainen, universitetslärare vid Åbo Akademi 
Universitet, Finland. 
12:00 Lunch 
Ca 13:00 ”Herre sänd oss.”  
Om kallelsen att vara en martyr för Kristus,  
KH Wallerstein 
15:00 Avslutning med fika 
 
TALARNA:  
• KH Wallerstein • Hans Weichbrodt •  
• Christer Borg • Maria Sturesson • Anssi Ollilainen 

MINIKONFERENS  
24-25 maj 2020 

SÄND OSS –  
Vittne, Missionär, Martyr! 

Er tillgivne Karl-Henrik Wallerstein  



GUDSTJÄNST- 
KALENDER  

 
 
 

 
               GÖTERYD 

 
 
 

 
        PJÄTTERYD 

 
 
 

 
   HALLARYD  

För eventuella ändringar, läs alltid predikoturerna i Smålänningens Veckoblad,  
hemsidan: www.svenskakyrkan.se/goteryd eller på facebook, Göteryds pastorat.  

Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 
19/4  2:a i Påsktid  
Påskens vittnen 

11   Högmässa  16 Musikgudstjänst  
 

26/4  3:e i Påsktid 
Den gode herden 

11 Gudstjänst för stora o små 09 Mässa 11 Gudstjänst i Betelkyrkan 

3/5   4:e i Påsktid 
Vägen till livet 

 16 Musikgudstjänst. Orgel 
och sång med Max o Lennart 

11 Högmässa 

10/5   5:e i Påsktid 
Att växa i tro 

11 Kyrkodag i Göteryd. Sara Hayward, kyrkvärd i Älmhults församling,  
berättar om sin pilgrimsvandring Santiago de Compostela, aposteln Jakobs  
Grav, som är kyrkans tredje heligaste plats efter Rom och Jerusalem. 

17/5  Bönsöndagen 
Bönen  

11 Gudstjänst för stora o små 
Avslutning för Himlaklubben 
och söndagsskolan  

 16 Musikgudstjänst i Betel  
Program ej klart 

21/5 Kristi Himmelsf. 
Herre över allting 

11 Högmässa   

24/5 Sön. före Pingst 
Hjälparen kommer 

16 Högmässa i Pjätteryd, 
Ingår i minikonferensen om Mission (läs mer sid 3)   

31/5 Pingstdagen 
Den Helige Ande 

11 Högmässa i Hallaryd 
Eventuellt körsång   

1/6 Annandag Pingst 
Andens vind 

19 Gtj. i Emanuelskapellet, 
Ängaholmen, Delary 

11 Mässa  

6/6 Lördag 
Nationaldagen 

17 Eventuell försommarkonsert i Pjätteryd 
med Akademiska kören från Växjö  

7/6 Hel.Trefaldighet 
Gud, Fader, Son o Ande 

14 Gtj. i Emanuelskapellet, 
Ängaholmen, Delary 

11 Högmässa  

14/6  1:a efter Tref. 
Dopet 

11 Högmässa  16 Musikgudstjänst 
Pianoafton 

20/6  Midsommardagen 
Skapelsen 

14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

21/6 Joh. Döparens dag 
Den högstes profet 

14 Utemässa på Björkö dansbana, Pjätteryd 
Eventuellt medverkan av spelmän och psalmodikon  

28/6  3:e efter Tref. 
Förlorad och återfunnen 

11 Högmässa i Hallaryd 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

5/7  4:e efter Tref. 
Att inte döma 

11 Mässa i Pjätteryd 

12/7  Apostladagen 
Sänd mig 

11 Högmässa i Göteryd 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

19/7  6:e efter Tref. 
Efterföljelse 

11 Mässa i Pjätteryd  

26/7  Kristi förklar. dag 
Jesus förhärligad 

11 Högmässa i Hallaryd 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

2/8   8:e efter Tref. 
Andlig klarsyn 

11 Högmässa i Pjätteryd 
14 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken i Göteryd  

9/8   9:e efter Tref. 
Goda förvaltare 

11 Högmässa i Göteryd 
14 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken i Pjätteryd, Hembygdens dag. 

16/8  10:e efter Tref. 
Nådens gåvor 

11 Högmässa i Göteryd 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

23/8  11:e efter Tref. 
Tro och liv 

11 Högmässa i Hallaryd 
14 Gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen, Delary  

30/8  12:e efter Tref. 
Friheten i Kristus 

16 Musikgudstjänst i Göteryd 
Sång och musik med Emma Nilsson och Annica Heerman 

6/9   13:e efter Tref. 
Medmänniskan 

11 Högmässa i Göteryd 
16 Musikgudstjänst i Hallaryd  Marie Winqvists kvartett från Stenbrohult 

Ansvarig utgivare: Karl-Henrik Wallerstein. Layout och redigering: Vidar Lundbeck  


