
 

Inget kan skilja oss från Jesus! 
Är detta påstående verkligen sant? Bibeln säger så.  
Paulus frågar sig i romarbrevet: ”Vem kan skilja oss 
från Kristi kärlek?” (Rom 8:35, 37). Vi skiljs ifrån 
varandra i den här världen – genom att någon nära går 
bort, genom skilsmässa, genom ovänskap, genom flytt. 
Men Paulus skriver att över allt detta så kan vi trium-
fera! Vi triumferar inte genom vår egen kraft utan  
genom honom som genom dopet ingjutit sin kärlek i 
våra hjärtan och som på korset visat oss sin kärlek. 
Detta är kristen tro. Detta budskap är världens hopp.  
 

Vision och instruktion 
Utifrån detta underbara budskap vill Göteryds pastorat 
med sina församlingar, Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd 
arbeta för följande vision: en levande kyrka i en levande 
landsbygd (formulerad hösten 2016). Vi tillhör Svenska 
kyrkan och hon har följande grundläggande verksam-
het: kyrkan skall fira gudstjänst, undervisa om den 
kristna tron, samt utöva diakoni (hjälpa de behövande) 
och bedriva mission (sprida budskapet om Jesus Kris-
tus). Varje församling i svenska kyrkan skall vidare  
arbeta med den här grundläggande verksamheten uti-
från en församlingsinstruktion som är ett styrdokument 
och som är tänkt att vara utgångspunkt för budgetarbe-
tet, verksamhetsplan och andra handlingsplaner, som 
dop, vigsel, begravnings, konfirmationspastoraler eller 
strategidokument. 
 

Studieresa till Oxford 
När Växjö stift och biskop Fredrik Modéus bad vårt  
pastorat om en ny församlingsinstruktion beslöt sig kyr-
korådet för ett år sedan att åka till Oxford stift som är 
Växjö stifts vänstift för att se och lära av en kyrka som 
har mindre ekonomi men en levande kyrka. Oxford  

 

tillhör den anglikanska kyrkan men genom Borgåöver-
enskommelsen kan en präst i svenska kyrkan arbeta i 
anglikanska kyrkan och vice versa. Under 2020 kom-
mer vi att berätta om de erfarenheter som Oxfordgrup-
pen fick uppleva på den studieresa som ägde rum i bör-
jan av september 2019.  
 

Erfarenhet från Oxford:  
en rik kyrka med lite pengar 
En erfarenhet från mötet med Oxford stift är att det be-
hövs mer tro i kyrkan. När pengarna från medlemmarna 
minskar måste tron öka. Gudstjänstens och undervis-
ningens syfte är utmana den gudstjänstfirande försam-
lingen att vilja gå ut i diakoni och mission.  
 

Vägen framåt: in till Gudstjänst och undervisning 
– ut i diakoni och mission. 
En kyrka består inte främst av anställda som skall ge 
medlemmarna en tjänst utan kyrkan består av männi-
skor som tror på Jesus! Det finns en spiralformad  
relation mellan att å ena sidan att gå in till Gudstjänst 
och undervisning och andra sidan att gå i diakoni och 
mission. 
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. 
Gudstjänsten har tappat mark, också på landsbygden. 
Vägen att stoppa sekulariseringen är att fira mer guds-
tjänster. Firar vi gudstjänst kan det komma människor. 
Utifrån orden gemenskap och delaktighet vill vi utveckla 
gudstjänstlivet i pastoratet där högmässan står i cent-
rum men där musikgudstjänster och lekmannaledda 
gudstjänster måste utvecklas sida vid sida.  
 

Vill du verka för en levande kyrka i en levande lands-
bygd? Besök våra gudstjänster i pastoratets kyrkor!  
Gud välsigne dig! 

 Vi gör det  

tillsammans 
 Församlingsblad för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd 

Påsk 2020 



 

   

  Webbsida:  www.svenskakyrkan.se/goteryd  
 

  Vi finns också på Facebook, sök ”Göteryds pastorat”   

 
 
 
 

Pastorsexp. Göteryd expeditionstid fredagar  9-11                0476-30001 
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    Tjänstledig 
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    ' ' ' ' 

Spelmansmusik i Pjätteryd 8 dec.  
när det nya dopträdet i quilt-teknik  

mottogs och den medeltida  
madonnan återinvigdes.  

Dag mäter noggrant  in vä-
derstrecket för adventsljus-
staken medan Annica sor-
terar noter inför ”Julsjung” 
med kören i Göteryd 15 dec.  

Konstnären Sven-Ingvar Johansson  
med Göteryds nya Madonna som  
mottogs 4:e Advent, 22 dec.  

 
 
Hembygdsfolk i 
arkivet i 
Vadstena. 
 
Hallarydsborna 
kollar efter 
gamla torp och 
Göterydsborna 
letar uppgifter 
om kyrkans 
berömda  
dopskål. 

Fint besök från 
Ukraina på julfesten  
i Hallaryd 2 febr. 

Sven visar platsen för den 
första kyrkan i Pjätteryd, 
Kapellholmen vid Pjätte-
rydsjön 

Diakonicentralen har sannerligen blivit en populär 
mötesplats 

Kalle vid 
pilgrims-
märket i Åbo 



MÅNDAGAR 
Pjätteryd  
 Rosenkransen i Pjätteryds sakristia månd. kl 19:00.  
 (datum se predikoturer) 
TISDAGAR  
Göteryd  
 Morgonmässa i Göteryds kapell 09:00. Frukost.  
 1:a tisd. i mån. Karl-Henrik Wallerstein 0476-22801 
 Sångstund eller nattvard på Solgården 14:30   
 (datum, se predikoturer) Alla välkomna!  
 Kontaktperson: Annica Heerman 0476-22806 
ONSDAGAR  
Göteryd  
 Syföreningen en gång/månad 14:00-16:30  
 i förs.hemmet. Margareta Danielsson 0433-62458 
 Himlaklubben 17:00-18:30.  
 Kontaktperson: Tanya Vasilieva 0730-321726.  

Pjätteryd  
 Onsdagscafé i församlingshemmet 09:30-11:30.  
 Jämna veckor.  Kontaktperson:   
 Yvonne Lindahl-Andersson 070-5775425.  

Hallaryd  
 Öppen kyrka 15:00-17:00   Sockenstugan 4/3, 
 Kånnakören; 15/4 Betel, Inga-Maj Einarsson 
 27/5 Orgelkonsert med Max i kyrkan. 
 Psalmodikongruppen en gång/månad  19:00-21:00  
 Kontaktperson: Vidar Lundbeck 070-3131605.  
 Hallaryds kyrkokör 3 gånger/månad  19:00-20:30.  
 Kontaktperson: Max Kristiansson 0476-22803.  

 

TORSDAGAR  
Göteryd  
 Göteryd-Pjätteryds kyrkokör 19:00-21:00  
 i Göteryds  eller Pjätteryds församlingshem  
 Kontaktperson: Annica Heerman 0476-22806.  

Hallaryd 
 Våffelmix i sockenstugans bakficka, drop in 19-21.  
 Datum: 27/2, 19/3 samt efter majbålet 30/4. 
 Kontaktperson: Marguerite Nilsson 070-5555716.  

FREDAGAR 
Göteryd 
 Pastorsexpeditionen öppen 9:00-11:00.  
 Kontaktperson: Lena Niklasson: 0476-22802.  
 TG för de som går på högstadiet och gymnasiet.  
 Församlingshemmet 18:00-21:00. 28/2, 8/5 
  Kontaktperson: Madeleine Crona: 073-0756043. 
Hallaryd 
 Hallaryds Spelmanslag 16:30-18:30 udda veckor 
 Kontaktperson: Max Kristiansson 0476-22803.  

 

För exakt datum för aktiviteter, kolla predikoturerna i 
Smålänningens Veckoblad, kyrkan websida och  

facebooksida eller fråga kontaktpersonen.  

Minikonferens:  

Sänd Oss – Vittne, Missionär, Martyr! 
Predikan, bibelstudium och föredrag kring Mission.  
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. 
 

23/5 Lördag   
18:00 Helandegudstjänst med Christer Borg och Syster Inger 
24/5 Söndag  
14:00 Sänd oss ut vittna om vad vi sett och hört. Syster Inger 
16:00 Högmässa i Pjätteryds kyrka. Predikant: Hans Weichbrodt. 
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.  
25/5 Måndag 
09:00 Morgonmässa. Karl-Henrik Wallerstein 
10:00 "Prästen som Vittne för Kristus" Anssi Ollilainen, universitetslärare vid 
Åbo Akademi Universitet, Finland. 
13:00-14:00. Herre sänd oss. Om kallelsen att vara en martyr för Kristus 

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/goteryd 

Fredagsmys med Spelmanslaget 
Hallaryds Sockenstuga 6 mars kl 18:30 
Gästmusikanter: Köpmangatans Återlåtare  
och OBS! Bäst före                                   Fika    

VERKSAMHETSKALENDER 

DIAKONICENTRALEN I DELARYGÅRDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caféet öppet kl 13 - 16 följande onsdagar: 
4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5,  27/5 

Påsk 2020 — vi firar! är ett projekt våren 
2020 för att lyfta påskfirandet i pastora-
tet. Syftet är att höja medvetenheten om 
påskens centrala betydelser i det kristna 
livet. Syftet är också att förbereda och fira 
påsken på ett mer "fullödigt" sätt i vårt 
pastorat och att ta tillbaka fastan och 
påsken och uppliva dess budskap. 
Vi kommer göra några satsningar under fastan: sedermåltid, möjlighet att 
åka på bio, och vi firar påsken tillsammans i Göteryds kyrka detta året.  
Nästa år firar vi hela påsken i Pjätteryds kyrka och året därpå i Hallaryd. 

 

31/3 kl. 19:00. Bio i Garvaren, Ljungby. 
  

Jesu uppståndelse skildras genom den icketroende  
romerska krigstribunen Clavius ögon. Han har fått i 
uppdrag att lösa mysteriet om vad som hände med 
Jesus och motbevisa ryktena om Messias ankomst 
och på så vis förhindra uppror i Jerusalem.  
 

Avresa med buss från Hallaryds kyrka kl. 17:40.  
Delarygården 17.50 och Göteryds kyrka 18:00. 
Boka plats på buss fredagen 27/3 kl  09:00 - 12:00  
på telefon: 0476-30001. 

Vi äter en sedermåltid 25/3 kl. 18-21 i Hallaryds sockenstuga.  
Sedermåltiden är den judiska högtid som Jesus firade med sina lär-
jungar i den övre salen i Jerusalem. Det var under denna måltid som 
han instiftade nattvarden. Sedermåltiden firas till minne av hur Isra-
els folk tågade ut ur Egypten. Under måltiden serveras symbolisk 
mat som ska påminna om slaveriets plågor 
och vedermödor men också påminna om Guds 
löfte att föra sitt folk till ett land som flödar 
över av mjölk och honung. 
Du inbjuds att liksom lärjungarna sitta vid fest-
bordet och får där ta del av både uttågsberät-
telsen samtidigt som insikterna i den kristna 
tron fördjupas. 
 

Eftersom vin ingår i måltiden så hämtar kyrkbussen både upp.  
Ring Ragnarsson för kyrkskjuts om du inte bor i centrala Hallaryd.  
Då kan du ta en uppfriskande promenad hem.  
Anmälan senast den 20/3. Gratis för medlemmar i pastoratet. 



 
GUDS- 

TJÄNST- 
KALEN- 

DER  

 
 
 

 
               GÖTERYD 

 
 
 

 
        PJÄTTERYD 

 
 
 

 
   HALLARYD  

För eventuella ändringar, läs alltid predikoturerna i Smålänningens Veckoblad,  
eller på facebook, Göteryds pastorat.  Kyrkbil: Ragnarsson 0476-13478 

26/2  Askonsdag 
Bön och fasta 

18 Mässa i kapellet, Göteryd,  

1/3   1:a i Fastan  
Prövningens stund 

11 Kyrkodag i Göteryd.  Mirjam Johansson, församlingspedagog, undervisar om upprättelse. 
”Det vatten som Jesus ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv.” 

8/3   2:a i Fastan 
Den kämpande tron 

11 Gudstjänst för stora och 
små. Himlaklubben medv. 

11 Högmässa 16 Musikgudstjänst i Betel 
Karin o Rickard Johansson 

15/3  3:e i Fastan 
Kampen mot ondskan 

11 Högmässa 17 Musikgudstjänst, Riks-
spelman Erik Ask-Upmark 
spelar tidig musik och folk-
musik på en folklig harpa. 

11 Gudstjänst i Betel 

22/3   J. Marie Beb. 
Guds mäktiga verk 

17 Musikgudstjänst, Emma 
Nilsson och Annica Heerman 
spelar och sjunger klassiskt 

11 Högmässa 11 Högmässa i kyrkan, 
Kyrkokören medverkar. Våfflor i 
Sockenstugan 

29/3   5:e i Fastan 
Försonaren 

11 Kyrkodag i Pjätteryd 
”Därför flyttar vi till pastoratet” Karl-Henrik Wallerstein 

 

Stilla veckan och Påsk firas i år i Göteryds kyrka  
5/4 Palmsöndagen Vägen till korset 11 Högmässa   
6/4 Måndagen Jesus i templet 18 Andakt i kapellet   
7/4 Tisdagen Jesus i templet 18 Andakt i kapellet  
8/4 Dymmelonsdag Judas förråder 18 Andakt i kapellet  
9/4 Skärtorsdag Det nya förbundet 19 Högmässa   
10/4 Långfredag Korset 15 Gudstjänst i kyrkan,  

18 Andakt i kapellet, Jesu begravning 
12/4 Påskdagen Kristus är uppstånden 11 Högmässa med dop, Trinity Choir medverkar� 

13/4 Annandag Påsk Möte med den uppståndne 

19/4  2:a i Påsktid  
Påskens vittnen 

11   Gudstjänst för stora och 
små. Himlaklubben medverkar 

11 Högmässa 17 Musik- 
gudstjänst  
Röke blås 

26/4  3:e i Påsktid 
Den gode herden 

11 Högmässa 17 Stor Sånghögtid med 
Finnvedens körförbund.  
100-talet körsångare från 
hela Sunnerbo medverkar 

11 Guds- 
tjänst  
i Betel 

3/5   4:e i Påsktid 
Vägen till livet 

17 Musikgudstjänst. Orgel och 
sång med Max o Lennart 

11 Högmässa 11 Högmässa 

10/5   5:e i Påsktid 
Att växa i tro 

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

17/5  Bönsöndagen 
Bönen  

11 Gudstjänst för stora o små 
Avslutning för Himlaklubben 
och söndagsskolan 

11 Högmässa 16 Musikgudstjänst i Betel  
Program meddelas senare 

21/5 Kristi Himmelsf. 
Herre över allting 

09  Högmässa i Göteryd 

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 
Göteryd-Pjätteryds kyrkokör medverkar 

1/6 Annandag Pingst 
Andens vind 

19 Gtj. i Emanuelskapellet, 
Ängaholmen, Delary 

  

6/6 Lördag 
Nationaldagen 

17 Försommarkonsert i Pjätteryd 
Akademiska kören från Växjö 

Hallarydsdagen,  
Kyrkokören och Spelmanslaget 

medverkar i hembygdsparken 

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

14 Gtj. i Emanuelskapellet, 
Ängaholmen, Delary 

11 Högmässa  

11 Högmässa  

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


