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har en frälsare fötts

Åt er i

        DETTA ÄR          
    TECKNET FÖR 
   ER:

ni skall finna ett nyfött barn 
som är lindat och 

ligger i en krubba

OCH

God jul! Läs hela berättelsen i Lukas evangelium kapitel 2.
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Det är aldrig för sent
”Vi lämnar det som ligger bakom oss
och sträcker oss i förtröstan mot 
framtiden”.

Ännu ett år har gått. Jag hann inte 
riktigt med och plötsligt var det 
dags att sätta på vinterdäcken. När 
däckbytar’n tog av sommardäcken 
tittade hen på mig och sa ”de här är ju 
helt slut”. Jag skämdes lite. ”Ni kunde 
ju böjt er ner och kollat”, fortsatte 
hen. Jag skämdes lite till. ”Det är bara 
att slänga”.

Varje år lär vi oss något nytt. Jag som 
äger min första egna bil får lära mig 
att hålla koll på däcken så de inte slits 
ner. Ett annat år lärde jag mig att hålla 
koll på mig själv, så jag inte slets ner. 
Och det där året när jag lärde mig att 
hålla kommunikationen levande med 
kollegor, nära och kära så att jag inte 
orsakade att de slets ner – och vice 
versa.

Jul och nyår, alla sprakande festlighe-
ter, har ett uns av vemod i sig. Vi får 
lämna ännu ett år bakom oss, ännu en 
sida i våra memoarer är skriven, ännu 
ett fotoalbum är skapat.

Tiden precis innan det nya året, den 
nya chansen, den nya möjligheten, tar 
vid är en fantastisk tid – det är då vi 
får se tillbaka på hur våra liv har sett 
ut, om det är det liv 
vi vill leva eller om vi 
behöver ta de första 
stegen in på en ny väg.
Det är aldrig försent.

Magdalena Erixon
pastorsadjunkt
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I SverIge har den Inte fun-
nItS lIka länge Som I övrIga 
europa men julkrubban har 
ändå en Självklar platS vId 
julpyntet.

den allra första julkrubban skapa-
des av franciskus av assisi, han 
som sedemera la grunden till 

franciskanerodern. franciskus levde på 
1200-talet i Italien. han var son till en 
känd köpman och levde sitt unga liv i 
sus och dus. vid ett tillfälle hörde han 
jesus tala till honom från ett kors i en av 
assisis kyrkor. rösten sa ”gå och bygg 
upp min kyrka”. franciskus tog honom 
på orden och började samla medel för 
att bygga en kyrka. han förstod sedan 
att han skulle bygga upp kristi kyrka 
och göra folk till lärjungar. tilltalet var 
menat för att han skulle betjäna männis-
kor och inte fysiskt bygga kyrkobygg-
nader. franciskus ägnade resten av sitt 
liv till att göra folk till lärjungar och på 
så sätt bygga kyrkan.

den första julkrubban man känner 
till skapades år 1123, bara tre år 
innan franciskus dog. exakt hur 

den såg ut vet man inte. men krubban 
berättade berättelsen om jesu födelse. 
krubban sågs länge som en typisk ka-
tolsk tradition och i Sverige tog det tid 
innan man riktigt accepterade den, just 
på grund av det. men 1906 arrangerades 
den första krubban eller födelseberättel-

en modern tradition
julkrubban
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jungfru maria och föddes som ett litet 
barn. hoppet och vägen till en upprättat 
relation till gud blev en av oss. 

men man kan lära sig mer av 
julkrubban än så, berättelsen 
har fler bottnar. Ett av budska-

pen kan vara att jesus aldrig tränger sig 
på. han tvingar sig inte in på härbärgen 
även om han kan eller kanske till och 
med har god lust ibland. nä, han kom-
mer till de som är beredda att ta emot 
honom. kanske är också just julen en 
chans för en nystart. det som annars 
brukar vara nyårets högtid. nytt år, ny 
start. men att växa tillsammans med je-
sus är ingen dum tanke.

ett av de bättre sätten att se på en 
julkrubba är att uppleva den. det 
kan man göra genom att besöka 

”den levande julkrubban”. det blir mer 
påtagligt när man kan se josef och ma-
ria framför sig. när man kan känna dof-
ten av djuren och höra änglarnas sång. 
det hjälper oss att förstå och sätter of-
tast igång många tankar. 

/redaktionen

sen på ersta diakonsällskap i Stockholm. 
diakoniföreningen arbetar för och med 
människor i utsatta livssituationer. och 
vad passar väl bättre då än att där finna 
Sveriges första krubba. men det skulle 
ta ytterligare 13 år innan en kyrka ville 
sätta upp en julkrubba. föredömet heter 
S:t petri kyrka i malmö. det var den för-
sta kyrkan i landet att ha krubba.

julkrubban med alla dess ingredien-
ser är givetvis ingen exakt bild av 
hur det såg ut eller gick till. I bibeln 

kan vi läsa att josef och maria sökte tak 
över huvudet på olika härbärgen men 
fick inte plats. Det står dock inte att de 
hittade ett stall där det fanns en krubba. 
några stall gjorda av trä och som var 
fristående från andra byggnader var inte 
så troligt att det fanns. djuren fanns sna-
rare i grottor eller i avgränsade delar av 
husen där familjerna bodde. och att de 
vise männen var just tre är heller inget 
som står i bibeln. däremot nämns det 
om tre stycken gåvor. traditionen berät-
tar att också givarna var tre, men ingen 
vet. men berättelsen om jesu födelse 
har i alla tider fått tolkats genom våra 
kulturer. och det är väl just så som be-
rättelsen verkligen får liv, när vi själva 
kan identifiera oss med den. 

uttrycken kan vara hur många 
som helst i princip men budska-
pet är detsamma. evangelisten 

lukas beskriver budskapet så här; ”ty 
i dag har en frälsare blivit född åt er i 
davids stad, och han är messisas, her-
ren. Och detta är tecknet: Ni skall finna 
ett nyfött barn som är lindat och ligger 
i en krubba” budskapet om att världens 
frälsare är född. att gud blev människa. 
det är en av de stora skillnaderna mellan 
kristendomen och många andra religio-
ner. att gud själv kom till jorden genom 

Foton föregående sida:

•	 Bibliska figurer tillverkade av för-
samlingsbor i Hovmantorp. Foto 
Anneli Ahtee

•	 Julkrubba från Willow Tree. Foto Jeff 
Weese

•	 Julkrubban är en fin gestaltning för 
barnen. Foto Magnus Aronson, IKON

•	 Lessebo församlings julkrubba. Foto 
Anneli Ahtee
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Petra Farzaneh vikarierar from 1 september 
som församlingsmusiker i pastoratet utifrån 
att Karin Einarsson är tjänstledig på 50 % 
fram till den 31 maj. Vi har nu fått möjlighet 
att tillsvidareanställa Petra på 75 % vilket vi 
är mycket glada för. Petra arbetar för närva-
rande mest i Hovmantorps församling men 
kommer från sommaren att tjänstgöra i flera 
av församlingarna.

Nytt från pastoratet

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

Jag är ett liv fo
to

: k
at

 c
. p

al
as

i/
ik

on

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Internationellt arbete
- samling för dig som vill veta mer!

Välkommen till Ingrid i Ljuders prästgård 
den 15/1 kl 18.30 för att få veta mer 
om och verka för det internationella ar-
bete som bedrivs i pastoratet!

Samåkning från Lessebo kyrka kl 18.10

Välkommen igen, Petra!

Swishnummer för kollekt och andra gåvor:
123 143 48 36  Lessebo församling
123 516 70 69  Hovmantorps församling
123 559 69 78 Ekeberga församling
123 440 17 90 Ljuders församling

Läs mer om möjligheten att använda swish på s. 17
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Nytt från pastoratet

Vår hemsida hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp

Och vår facebook finns här:
www.facebook.com/
lessebo.hovmantorp

gemensamma mässor

Mässa den 28/1  kl 11.00

Ekeberga kyrka

Lovisa Stenberg, tvärflöjt

Mässa den 25/2  kl 11.00

Ljuder kyrka

Sång och musik av Karin Einarsson

Passionsandakter
i stilla veckan i Lessebo

Måndag 26/3 kl 19
 - följt av påskmåltiden

Tisdag 27/3 kl 19

Onsdag 28/3 kl 19

Källan nr 2 2018

Nästa nummer
ute till påsk!

Manusstopp 13 februari

#vardeljus
Andakt i Lessebo kyrka 

fredagen den 12/1 kl 17

en del av kampanjen #metoo

KLÄDOTEKET
- ett litet förråd med begagnade kläder (främst barnkläder) som skänkts med 

avsikt att skänkas vidare till behövande.
Öppet måndagar 9-12 i Lessebo kyrka tom 30/4

vill du skänka? kontakta magdalena tfn 0478-344 25 eller anneli tfn 0478-344 15. obser-
vera att vi gärna tar emot barnkläder, vuxenkläder hänvisar vi till diakonicentrum i växjö.
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Nytt från pastoratet

Behöver du kyrkskjuts?
Ring Kerstin, 
mån-fre fm  
tel 344 00

Allsångscafé

Lessebo församlingshem 
lördagen den 17/3 kl 15.00

med Allsångskören

Trivsel, lotterier, allsång samt under-
hållning av Allsångskören till förmån 
för fasteinsamlingen. 

Tillsammans i tystnad
- under en dags retreat i Skruvs kapell
Lördagarna 27/1 och 3/3 kl 9-15

Ibland kan vi behöva andrum, stilla re-
trättplatser dit vardagens stress och 
brus inte når. Vi behöver tid för möten 
på djupet, med oss själva, med andra 
människor, med tystnaden, med Gud.
Att dela en dags tystnad och stillhet 
med andra kan blir en stor andlig upp-
levelse eller en skön stund att bära med 
sig i vardagen.

Retreatledare:  Ingrid Knutsson Starck
  & Arne Johansson

Anmäl dig senast 17/1 resp 21/2 till 
pastoratsexpeditionen 0478-344 00 
vardagar mellan 9.00 och 12.00.
Antalet är begränsat. Frukost, sopp-
lunch och eftermiddagsfika ingår.

Vill du veta mer?
Tala med Ingrid K Starck 0478-344 04

de gröna skyltarna som syns här och var på våra kyr-
kogårdar har väckt uppmärksamhet och det var ju det 
vi ville! flera av de gravar som varit grönskyltade har 
nu fått gravrättsinnehavare, vilket var det som vi efter-
lyste. 
för de gravar som inte varit lika tursamma väntar nu 
ett annat öde. vid kyrkorådet den 13/12 kommer be-
slut att fattas om att de ska anses återlämnade till hu-
vudmannen, alltså pastoratet. för att ge dessa grav-
rätter en chans till att få en kontaktperson publicerar 
vi därför dem här i källan. läs mer på sidorna 24-27.

Grönskyltade gravrätter försvinner!

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30 med start  10/1
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Kyrkovalet är nu avslutat. Valdeltagandet blev 
19,08 % på riksnivå vilket noteras som ett högt 
valdeltagande jämfört med tidigare val. Val har 
skett till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och till 
kyrkofullmäktige.

I Lessebo-Hovmantorps pastorat var det nomi-
neringsgruppen ”Framtidens kyrka” som ställde 
upp i valet till kyrkofullmäktige och som er-
höll 643 giltiga röster av 680 avgivna. Antalet 
röstberättigade i pastoratet var sammanlagt  
4255. Valdeltagandet i de fyra valkretsarna var 
sammanlagt 15,98 % jämfört med valet 2013 
då valdeltagandet var 13,28 %. 

I Kyrkofullmäktige kommer 15 ordinarie platser 
att besättas samt 6 ersättare.
Efter att ett efterträdarval gjorts på grund 
av flytt till annat pastorat kommer följande 
personer att finnas med i Lessebo-Hovman-
torps Kyrkofullmäktige under mandatperioden 
2018-2021:

Ordinarie ledamöter: 
Håkan Henriksson
Per Sjögren
Gerd Johansson
Ann Agdén
Christel Johansson
Majlis Svanberg
Bernhard Brauer
Ulrika Thaysen Sjögren
Ann-Charlotte Westrin
Catarina Jensen
Anja Budischewski
Ing-Marie Nicklasson
Ann-Kristin Berg
Pierre Danielsson
Åsa Ljungdahl

Ersättare:
Jim Lindberg
Börje Erlandsson
Inger Fröjd
Jan O Eriksson
Anna-Lisa Nilsson
Sten Färdigh

Kyrkoval
17SEP2017
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Soppluncher
Andakt och mättande soppa i för-
samlingshemmet.

Vi inleder med andakt i kyrkan kl. 
12.00 och därefter serveras sop-
pa med kaffe och kaka efter ma-
ten, till en kostnad av 30 kr. Ak-
tuella datum för dessa luncher är:
 23/1  6/3
 6/2  20/3
 20/2  3/4

Berghälla
Torsdagar kl. 13.30

21/12 Julbön       22/2    Andakt
11/1  Andakt       8/3      Andakt
25/1  Andakt       29/3   Mässa
8/2  Andakt       

Ur kalendariet
Julafton 24/12      kl 10.00
Julbön

Julnattsmässa       kl. 23.30
Christel Johansson, sång

Annandag jul 26/12       kl. 10.00
Mässa

Trettondedag jul 6/1      kl. 16.00
Gudstjänst med efterföljande jul-
fest. Barngrupperna framför jul-
spel, det bjuds på julgransdans och 
godispåsar. Alla är välkomna! 

2 e Trettondedagen 14/1    kl. 10.00
Mässa med temat ”Livets källa” 
Anna Hansson avskedspredikar.

Kyndelsmässodagen 4/2      kl. 14.00
Vi hjälps åt att gjuta våra andakts-
ljus, fikar och firar mässa kl 16, där 
Allsångskören sjunger.

3 i fastan 4/3       kl. 16.00
Mässa kring Frälsarkransen. Ta med 
din egen frälsarkrans, köp eller låna 
en i kyrkan.

Lessebo församling

Inför veckan ...
Lessebo kyrka        kl. 18.00
En eftertänksam andakt med musik 
och ord på söndagkvällen. Aktuella da-
tum i vår: 21/1, 18/3 & 20/5

Påskhaggada 26/3      kl. 19.00
En traditionell påskmåltid i försam-
lingshemmet. 

Se kalendariet på s. 18-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

gudstjänstgrupp
För dig som vill låta ditt engagemang 
synas och/eller höras! 28/2 och 18/4

Allsångscafé 17/3       kl 15.00
Trivsel, lotterier, allsång samt under-
hållning av Allsångskören till förmån 
för fasteinsamlingen. Allt detta i för-
samlingshemmet!

Barnkören Skrammel
Terminsstart tis 30/1 kl 16.30-17.30 
i Lessebo kyrka. Anmäl till Anna tel 
076 766 77 55.
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Lördagsfrukost i kapellet
Vi samlas en stund för gemensam 
frukost och föredrag i Skruvs kapell
Lördag den 10 februari kl. 9 - 11

Ljuder församling

Ur kalendariet

Julafton 24/12       kl. 10.00
Julbön i kyrkan med sång av Angelica 
Rehnlund

Juldagen 25/12       kl. 06.00
Julotta i kyrkan med sång av 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist

Trettondedag jul 6/1      kl. 18.00
Gudstjänst vid brasan i Skruvs ka-
pell. Hanna, Nathalie och Lovisa 
Sjöberg sjunger och spelar fiol

Kyndelsmässodagen 4/2    kl. 16.00
Familjegudstjänst i kyrkan med 
Kyrkverksta´n. Dopfest!

Jungfru Marie 18/3          kl. 11.00
bebådelsedag
Mariagudstjänst i kyrkan med 
Kristinakören

Palmsöndagen 25/3     kl. 11.00
Familjegudstjänst i Skruvs kapell. 
Kyrkverksta’n medverkar

Långfredagen 30/3     kl. 11.00
Musikgudstjänst i kyrkan. Stabat 
Mater med Yvonne Tuvesson Ro-
senqvist m.fl 

Påskdagen 1/4      kl. 11.00
Påskgudstjänst i kyrkan med Kris-
tinakören

Tillsammans i tystnad
- under en dags retreat i Skruvs kapell
Lördagarna 27/1 och 3/3 kl 9-15

Ibland kan vi behöva andrum, stilla 
reträttplatser dit vardagens stress och 
brus inte når. Vi behöver tid för möten 
på djupet, med oss själva, med andra 
människor, med tystnaden, med Gud.
Att dela en dags tystnad och stillhet 
med andra kan blir en stor andlig upp-
levelse eller en skön stund att bära med 
sig i vardagen.

Retreatledare:  Ingrid Knutsson Starck
  & Arne Johansson

Anmäl dig senast 17/1 resp 21/2 till 
pastoratsexpeditionen 0478-344 00 
vardagar mellan 9.00 och 12.00.
Antalet är begränsat. Frukost, sopp-
lunch och eftermiddagsfika ingår.

Vill du veta mer?
Tala med Ingrid K Starck 0478-344 04

Se kalendariet på s. 18-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30

20/12   Julbön     14/3    Andakt
17/1   Andakt    29/3    Mässa
31/1   Andakt
14/2   Mässa
28/2   Öppen gemenskap
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Läs första delen av Victoria Martínez berättelse om Karl Hultberg och hans gravsten

undangömd på en kyrkogård i ett 
samhälle i södra Sverige återfinns 

graven efter en tjänsteman som dog 
1902. man hade lätt kunnat missta den 
för att vara en helt vanlig grav efter 
en helt vanlig man, om det inte vore 
för en anmärkningsvärd detalj; en ski-
nande silvermedalj som är innesluten 
bakom glas i en hålighet i gravstenen. 
bortglömd och dömd att kasseras sym-
boliserar gravstenen den underskattade 
skönheten i och värdet av den vardag-
liga historien.

mer än ett sekel efter att karl hult-
berg mottog den, bär han fortfa-

rande sin medalj för medborgerlig för-
tjänst med stolthet. han hade bara en 
vecka kvar att leva när han tilldelades 
den så någon bestämde att han i döden 
skulle bära den i evighet. men istället 
för att medaljen skulle göra hans kvarle-
vor sällskap placerades den bakom glas 

i en skräddarsydd hålighet i hans grav-
sten. här har silvermedaljen, likt Snövit 
i sin glaskista, bevarats och behållit sin 
skönhet sedan 1902.

utan medaljen skulle gravstenen 
vara som vilken annan gravsten 

som helst på den fridfulla kyrkogården 
i hovmantorp i södra Sverige. men med 
medaljen utgör den en syn utöver det 
vanliga, den ger en glimt av historien 
in situ. medan man kikar genom glaset 
med ljuset skinande igenom från den an-
dra sidan, och kämpar med att urskilja 
medaljens små detaljer, då är det omöj-
ligt att inte fundera över varför och hur 
den kom att bevaras på detta sätt. eller 
kanske inte.

den här anmärkningsvärda historis-
ka artefakten är bara ett kyrkoråds-

beslut från en möjlig kassering. även 
evigheten har ett utgångsdatum verkar 

Medaljen i stenen
kastar ljus över historien
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det som. utan någon anhörig som gör 
anspråk på graven har gravrätten åter-
gått till kyrkogårdsförvaltningen och 
kvarlevorna efter hultberg, hans fru, 
son och svärdotter som avled före ho-
nom kommer fortsättningsvis att vila 
inkognito då gravstenen, om den inte 
anses vara bevarandevärd och k-märks, 
kommer att kasseras.

en änka boende i trakten och med an-
knytning till familjen hultberg be-

skrev att såsom varande häradsdomare, 
kyrkvärd och landstingsman vägde karl 
hultbergs ord tungt i samhället. nu är 
han bortglömd, mannen som hedrades 
med Silvermedaljen för medborgerlig 
förtjänst för sitt livslånga engagemang 
som kommunal förtroendeman i hov-
mantorp. den ära som så tydligt upp-
skattades och som renderades en plats 
i gravstenen är nu en bortglömd relik 
med en försummad historia. och i och 
med Stellan hultbergs, karl hultbergs 
barnbarnsbarn, bortgång 2013 återstår 
det inte längre någon familjemedlem 
som kan ombesörja att detta unika mo-
nument till hultbergs minne bevaras för 
eftervärlden.
Victoria Martínez, text & foto

Victoria Martínez är en amerikansk his-
torieforskare och författare. Hon berät-
tar:
”På väg hem från en sommarresa till 
Kalmar stannade vi vid Hovmantorps 
kyrka för att gå runt och utforska. Det 
är något vi älskar att göra här i Sverige, 
och som skribent och historisk forskare 
ser jag alltid saker som intresserar mig. 
Karl Hultbergs gravsten var som ingen-
ting jag någonsin hade sett, och jag vis-
ste innan vi kom hem att jag ville veta 
mer om den. Jag är amerikan och min 
man är från Spanien och vi lever med 
våra två små barn i Gislaveds kommun, 
där min man lär ut och jag skriver och 
forskar om historien. Vi har varit i Sve-
rige i ett år och tycker om att utforska 
landet.”

I nästa nummer av Källan berättar Vic-
toria om Karl Hultbergs liv och gärning

www.victoriamartinezwriter.com
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Stillhet & sinnesro
Inför helgen på fredagar kl. 17.30

2/3  Meditationsgudstjänst
9/3 Stilla mässa

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

10/1 Andakt
24/1 Andakt
7/2 Mässa
7/3 Andakt
29/3 Mässa

Uppstart barnverksamheten! 
Obs - ny dag och tid!

Barngrupperna börjar vårterminens 
verksamhet tisdagen den 16 januari 
i sockenstugan!

Barnkör   kl 15.00-16.00     7-12 år
Minisar   kl 16.30-17.30      4-6 år

Sportlovspyssel för alla!
Stor som liten är 
välkommen till 
sockenstugan för 
att pyssla!
Tisdag 20/2 
kl. 14-16

Ekeberga församling

Ur kalendariet

Fredag 15/12       kl. 17.30
Gudstjänst med julmusik. Corel-
lis julkonsert. Stråkensemble och 
sång av Yvonne Tuvesson Rosen-
qvist

Julafton 24/12       kl. 10.00
Julbön

Juldagen 25/12      kl. 07.00
Julotta. Kosta Musikkår. Fackeltåg 
från Kosta Folkets hus kl 6.30

Trettondedag jul 6/1      kl. 15.00
Gudstjänst med sång av Hanna 
Sjöberg. Kyrkfika

Septuagesima 28/1      kl. 11.00
Gemensam mässa: Lovisa Sten-
berg medverkar på tvärflöjt

Kyndelsmässodagen 4/2    kl. 11.00
Familjegudstjänst med barngrup-
perna. 50-årsfest, dopänglar och 
biblar delas ut. Dopfest med tårta 
i kyrkan

Fastlagssöndagen 11/2       kl 16.00
Mässa med medverkan av Christal-
len. Kaffe, semlor och lotterier till 
förmån för fasteinsamlingen

Jungfru Marie 18/3        kl. 11.00
bebådelsedag     
Mässa med Mariamusik. Kyrk-
kaffe och våffelbakelse

Se kalendariet på s. 18-21 för mer detaljerat gudstjänstschema
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Hösten i bilder!

Per Ragnar besökte Hovmantorps kyrka med 
sin föreställning om Luther

Första advent i Eke-
berga med Damkö-
ren, Christallen och 
Kosta musikkår

Pastoratets unga ledare på musikalbe-
sök i Växjö - Jesus Christ Superstar

Barnkören sjunger på 
trappan till Hovman-
torps församlingshem 
vid julskyltningen
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Anneli Ahtee

Ljuständning vid minnesguds-
tjänsten i Hovmantorps kyrka på 
Alla helgons dag

Adventskonsert i Lessebo 

kyrka med Projektkören, 

Allsångskören och Glasri-

ket Symphonic Band

Konfirmanderna bakar inför 
julskyltningen i Hovmantorps 
församlingshem
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Gudstjänster på serviceboenden
Bore 
tisd. kl. 13.30
19 dec   julbön 
9 jan       andakt
23 jan    andakt
6 feb       andakt
20 feb    andakt
6 mars   andakt
20 mars andakt
3 april    mässa

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30
21 dec       julbön  
11 jan       andakt
25 jan       andakt
8 feb         andakt
22 feb       andakt
8 mars      andakt
22 mars    andakt
5 april        andakt

Hovmantorps församling

Hovmantorps 
kvällssyförening
fortsätter att träffas i församlingshem-
met. Välkommen att vara med! Kontak-
ta Inga-Lill Ingemarsson 0478-407 82.

Ur kalendariet
Torsdag 14/12      kl 18.00
Luciafirande i kyrkan

3:e advent 17/12      kl 11.00
Gästande kören Blandad Konfekt 
sjunger in julen i gudstjänsten

Julafton 24/12       kl. 10.00
Julbön med levande julkrubba

Julnattsmässa      kl. 23.30 
med solist Alexandra Hedin

Annandag jul 26/12       kl. 16.00
Gudstjänst vid brasan i förs.hemmet

Trettondedag jul 6/1      kl. 16.00
Musikgudstjänst med julens sång-
er. Kören Mixed Voices medverkar

Kyndelsmässodagen 4/2    kl. 11.00
Familjegudstjänst med doplövsut-
delning. Barngrupperna medverkar. 
Dopfest

Fastlagssöndagen 11/2  kl. 11.00
Gudstjänst med önskepsalmer i 
församlingshemmet. Kaffe och semlor 

Jungfru Marie 18/3        kl. 16.00
bebådelsedag     
Gudstjänst med Mariamusik

Palmsöndagen 25/3        kl. 16.00
Familjegudstjänst där församlingens-
barngrupper medverkar 

Annandag påsk 17/4     kl. 12-17
Pilgrimsvandring med mässa ef-
teråt. Mer info i nästa nummer!

Onsdagsträffar
Dessa träffar har varit väldigt trevliga 
stunder, men inte så många har haft 
möjligheten att vara med. Vi tar där-
för en paus under vårtermingen och 
låter nya församlingsrådet besluta om 
fortsättningen. Hör gärna av er med 
synpunkter, tankar, önskemål och 
förslag till vuxenträffar i vardagen. 
Prata med, skriv till eller ring Lena 
Blomquist tfn 0478-344 12, mail
lena.blomquist@svenskakyrkan.se

Uppstart!
Våra barn- och ungdomsgrupper bör-
jar vårterminens verksamhet i vecka 4. 
Välkommen!

Se kalendariet på s. 18-21 för mer detaljerat gudstjänstschema
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Oavsett om du tillhör dem vars plån-
böcker aldrig har sett en sedel eller 
dem som helst betalar allt med peng-
ar i fysisk form så har vi nåt intres-
sant att berätta! 

den första kategorin kan nu slappna av 
för nu kan du ge din kollektgåva via 
Swish och behöver alltså inte ha med 
dig sedlar till gudstjänsten. den andra 
kategorin kan också slappna av för det 
går i fortsättningen att ge till kollekten 
precis som innan, men man kan ju också 
ta tillfället i akt att bekanta sig med ett 
nytt sätt att förmedla pengar!
källanredaktionen har pratat med pas-
toratets kamrer jenny Westerlund om 
den nya möjligheten att ge kollekt via 
Swish.
Vad är swish för något?
- Swish är en mobil betalningslösning 
som gör det möjligt för dig att snabbt, 
enkelt och säkert föra över pengar di-
rekt från ditt eget bankkonto till en an-
nan persons eller företags konto genom 
att använda din mobiltelefon och ange 
mottagarens swishnummer.
Hur kommer det sig att pastoratet 
har anslutit sig till swish-tjänsten?
- vi tycker att det är ett bra och enkelt 
sätt att lämna kollekter och gåvor.
pastoratet har sedan en tid tillbaka ar-
betat med att få till en bra lösning för 
swish för samtliga församlingar – vilket 
vi nu har fått på plats.
Vad finns det för fördelar med swish?
- bara man har sin mobiltelefon med 
sig, vilket nästan alla har idag, så kan 
man lämna en gåva även om man saknar 
kontanter. det är snabbt och enkelt och 
många är redan anslutna till swish. 

Går swishade kollektgåvor till sam-
ma ändamål som övriga insamlade 
medel?
- ja, om man swishar samma dag som 
gudstjänsten är så tillfaller gåvan sam-
ma ändamål som kollekten som lämnas 
på plats i gudstjänstlokalen. Swishar 
man en annan dag tillfaller gåvan pasto-
ratets diakonikassa (diakoni = svenska 
kyrkans sociala arbete). 
Så då är det alltså helt ok att man sit-
ter och fibblar med sin mobil i kyrk-
bänken nu då?
- haha! nja, under gudstjänsten är det 
bättre att man är fokuserad på den men 
när kollekthåven går runt, då kan man 
fibbla med sin telefon = swisha kollek-
ten.
Måste jag ha koll på och komma ihåg 
det här swishnumret själv?
- Nej, det finns affischer i kyrkorna med 
swish-numret och även en Qr-kod så 
att man kan scanna i appen och på så 
sätt slippa skriva in numret. Samma 
information kommer också att finnas i 
psalmböckerna! 

nu ar vi kollekten!
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Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 17/12 2017 - 2/4 2018

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Fr 15/12       17.30
        Gudstjänst med 
        julmusik
        Stråkensemble, Yvonne
        T Rosenqvist sång
________________________________________________________________________________

Sö 17/12 16.00  11.00  11.00  Se övr.
3 advent Gudstjänst Skruvs kapell Gudstjänst
  ”Vi sjunger in Mässa  Kören ”Blandad Konfekt”
  julen”     sjunger in julen
  Julkören
________________________________________________________________________________

Sö 24/12 10.00  10.00  10.00  10.00
4 advent Julbön vid Julbön  Levande julkrubba Julbön
Julafton  krubban  Angelica Rehnlund, 
    sång
  23.30    23.30
  Julnattsmässa   Julnattsmässa
  Christel Johansson, sång  Alexandra Hedin, sång 

Må 25/12   06.00    07.00
Juldagen   Julotta    Julotta
    Yvonne Tuvesson Rosenqvist Kosta musikkår

Ti 26/12 10.00    16.00
Annandag jul Mässa    Gudstjänst vid brasan
________________________________________________________________________________

Sö 31/12 17.00  
Sö e jul  Nyårsbön  
Nyårsafton Marie Myrberg, sång
________________________________________________________________________________

Må 1/1    16.00  16.00
Nyårsdagen   Skruvs kapell Mässa
    Gudstjänst
________________________________________________________________________________

Lö 6/1  16.00  18.00  16.00  15.00
Trettonde- Gudstjänst Skruvs kapell Musikgudstjänst Gudstjänst
dag jul  Julfest  Julsångsgudstjänst Julens sånger  Hanna Sjöberg, sång
    vid brasan   Mixed Voices
    Hanna , Nathalie &
    Lovisa Sjöberg, fiol & sång
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Datum  Lessebo Ljuder            Hovmantorp Ekeberga

Sö 7/1  16.00  Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
1 e Trettonde- Gemensam mässa
dag jul 
________________________________________________________________________________

Sö 14/1 10.00  Se övr.  16.00  Se övr.
2 e Trettonde- Mässa    Taizémässa  
dag jul  ”Livets källa”
________________________________________________________________________________

Sö 21/1 18.00  16.00  16.00  Se övr.
3 e Trettonde- Inför veckan ... Skruvs kapell Gudstjänst
dag jul    Mässa  Avtackning och 
      välkomnande av gamla 
      och nya församlingsrådet
________________________________________________________________________________

Lö 27/1    09.00-15.00
    Skruvs kapell
    Retreatdag, se mer på s. 10
________________________________________________________________________________

Sö 28/1 Se Ekeberga Se Ekeberga Se Ekeberga 11.00
Septuagesima       Gemensam mässa
        Lovisa Stenberg, tvärflöjt
________________________________________________________________________________

Sö 4/2  14.00  16.00  11.00  11.00
Kyndels- Gjut ditt  Familje-  Familjegudstjänst Familjegudstjänst
mässodagen andaktsljus gudstjänst Barngrupperna Barngrupperna
  16.00  Kyrkverksta’n Utd. av doplöv Utd. av dopänglar 
  Mässa  Dopfest     Bibelutdelning
  Allsångskören     Uppvaktn. 50-åringar
        Dopfest med tårta____________________________________________________________________
On 6/2  18.00  18.30
  Mässa  Skruvs kapell
  i Taizéhörnan Mässa

Lö 10/2    09.00
    Skruvs kapell
    Frukostmöte____________________________________________________________________
Sö 11/2 10.00  Se övr.  11.00  16.00
Fastlags- Mässa    Församl.hemmet Mässa
söndagen     Gudstjänst med Christallen och 
      önskepsalmer Hovmantorps damkör
      Kaffe och semlor  Semlor

Kalendarium
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Kalendarium

Datum  Lessebo Ljuder            Hovmantorp Ekeberga

On 14/2 19.00
Askonsdagen Askonsdagsmässa____________________________________________________________________
Sö 18/2 10.00  16.00  16.00  Se övr.
1 i fastan Mässa  Skruvs kapell Taizémässa
    Ionamässa____________________________________________________________________
Sö 25/2 Se Hovmantorp Se Hovmantorp  16.00  Se Hovmantorp
2 i fastan     Gemensam mässa
      Karin Einarsson, sång____________________________________________________________________
Fr 2/3        17.30
        Meditationsgudstjänst

Lö 3/3    09.00-15.00
    Skruvs kapell
    Retreatdag, se mer på s. 10____________________________________________________________________
Sö 4/3  16.00  Se övr.   11.00  Se övr.
3 i fastan Mässa    Gudstjänst
  Frälsarkransen
________________________________________________________________________________

On 7/3  18.00  18.30
  Mässa  Skruvs kapell
  i Taizéhörnan Stilla mässa

Fr 9/3        17.30
        Stilla mässa
________________________________________________________________________________

Sö 11/3 10.00  16.00  11.00  Se övr.
Midfasto- Mässa  ... Skruvs kapell Mässa
söndagen Skrammel Gudstjänst vid
    brasan
________________________________________________________________________________

Lö 17/3  15.00    11.00
  Lessebo församlingshem  Gökaskratts camping
  Allsångscafé till förmån   Spring för livet - motionslopp till
  för fasteinsamlingen  förmån för fasteinsamlingen

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli starkare tillsammans!
www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Sö 18/3 18.00  11.00  16.00  11.00
Jungfru Marie Inför veckan ... Mariagudstjänst Gudstjänst Mässa med Maria-
bebådelsedag   Kristinakören,  med Mariasånger musik”
        Kyrkkaffe och 
        våffelbakelse 
________________________________________________________________________________

Sö 25/3 16.00  11.00  16.00  11.00
Palm-  Mässa  Skruvs kapell Familjegudstjänst Familjegudstjänst
söndagen   Familjegudstjänst   Barngrupperna
    Kyrkverksta’n   Pajbuffé
____________________________________________________________________
Må 26/3 19.00
  Passionsandakt med påskmåltid Haggada

Ti 27/3  19.00
  Passionsandakt

On 28/3 19.00 
  Passionsandakt 

To 29/3  19.00  19.00  19.00  19.00 
Skärtors- Mässa  Mässa med Mässa med Mässa 
dagen    stilla orgelmusik stilla orgelmusik
________________________________________________________________________________

Fr 30/3  10.00  11.00  15.00  15.00
Lång-  Lessebo kapell Musik-  Långfredags- Långfredagsgudstjänst
fredagen (på kyrkogården) gudstjänst gudstjänst Christallen och 
  Långfredags- Stabat Mater ”I nionde timmen” Hovmantorps damkör
  gudstjänst
________________________________________________________________________________

Lö 31/3  23.30  Se övr.  Se övr.  Se övr.
Påsk-  Påsknatts-
afton  mässa
________________________________________________________________________________

Sö 1/4  Se övr.  11.00  11.00  16.00 
Påsk-    Påskgudstjänst Påskgudstjänst Lovsångsgudstjänst
dagen    Kristinakören Christallen och 
      Hovmantorps damkör
________________________________________________________________________________

Må 2/4  Se Hovmantorp Se Hovmantorp. 16.00  Se Hovmantorp
Annandag     Mässa
påsk      Pilgrimsvandring kl 12-16
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det finns inga krig som är så grym-
ma som religionskrigen, brukade 

min pappa säga. farmor var noga med 
att vi inte reste oss från bordet utan 
att ha tackat gud för maten. I Indien 
var det Shiva, ganesh och hanuman 
man vände sig till med önskningar 
och tacksägelse. I kina och japan är 
det buddhas livsvisdom som man ska 
följa. den gud som judarna ber till är 
den, som enligt deras tro, har utvalt 
det judiska folket till sitt eget folk. 
Samerna i vårt eget land tillber solen, 
månen och åskan och de vet att under 
deras kåta bor máttarákká, som skyd-
dar familjen mot allt ont och står den 
bi vid barnafödslar.

och vad gör jag när jag vaknar en 
morgon och inte har det mins-

ta ont? när jag får följa naturen från 
knoppar till frukter, se ulliga andun-
gar växa upp till vackra gräsänder el-
ler simma i solnedgångar av flytande 
guld? jo, jag ropar rakt ut: tack gode 
gud för att jag får uppleva det här! 
tack gode gud – vilken gud är det? 
är det martin luthers protestantiska 
gud, eller möjligen påvens katolska 
gud? är det muslimernas allah el-
ler samernas sol? är det hinduernas 
Shiva eller är det judarnas gud, han 
som bara finns till för sitt eget, utvalda 

folk? med risk för att starta ett blodigt 
religionskrig, så misstänker jag fak-
tiskt att den högre makt som vi kallar 
gud är någonting som står över alla de 
olika varianter av gudomar som vi till-
ber, kommer med önskelistor till och 
tackar när livet ler.

första gången jag började tänka 
dessa ”ogudaktiga” tankar var 

när vi läste om 30-åriga kriget i sko-
lan. där drog gustav II adolf ut i fält 
med årskullar av unga svenska män 
för att strida för den kristna protestan-
tiska guden mot den kristna katolska 
guden. Vi fick lära oss att på båda si-
dor om slagfältet stod präster och väl-
signade ”sina” styrkor. de bad till gud 
om seger. på båda sidor. var det till 
samma gud de bad – och om det var 
så, hur skulle han agera då? på vems 
sida skulle han ställa sig? det var då 
jag började fundera på hur den gud 
såg ut som jag tackade för maten och 
för godkända betyg på matteproven.

I många år bar jag med mig en amu-
lett, föreställande den indiska ap-

guden Hanuman. Jag fick den i Nepal. 
Inte en dag betraktade jag honom som 
en gud, men som en maskot. på min 
bilnyckel hängde länge en medaljong 
med det katolska helgonet kristoffer, 
de vägfarandes skyddshelgon. ab-

allsmäktige Den 

guden
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solut ingen gud, men varför utmana 
ödet? Så vad är det som händer när jag 
står där i badrocken på väg till sjön en 
sommarkväll och ropar ut mitt tack till 
gud? varför gör jag det? jo, jag gör 
det för att hela jag är uppfylld av lycka 
och glädje över det jag får uppleva. 
jag kan inte behålla det inom mig. 

jag gör som ronja – hon som bröt 
ut i ett vårskrik. jag skriker ut mitt 

tack – rakt ut i luften, till en gud som 
finns där någonstans. Hur han ser ut 
vet jag ingenting om. Inte ens om det 
är en han. när jag hör min egen röst 
där i den klara morgonluften så kom-
mer tankarna tillbaka. vem är det jag 
ropar ut mitt tack till? till en protes-
tantisk eller katolsk gud? till allah 
eller Shiva? till solen eller dundergu-
den tor? är det något att strida för? 
är det något att mörda för? Står det 
inte i heliga skrifter över hela jorden 
att gud är allsmäktig – har makt över 
allting. nå då så …

Margareta Göthe Dalgren

Publicerad med vänligt tillstånd av för-
fattaren. Texten har tidigare publicerats 
i Växjöbladet Kronobergaren 20170317 
under vinjetten Hvar 7:e dag.
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Gravrätt Namn på gravsten
Ekeberga
EKB B  203-204  Elof o Helena Jonsson
EKB C  76-77 Frans Hultin Familjegrav
EKB D  142 Eric Carlsson
EKB D  193-195 Ernst  Malmberg Fam.grav
EKB E  15 Majken

Hovmantorp
HVM A  124-125 Ester & Axel Samuelsson
HVM A  144-145 Ellen & Johan Agrell
HVM A  28-29 Augusta & Oscar Hagel  
  berg
HVM B  105-106 Emilie & August Johansson
HVM B  16-17 Jenny & Henning Johansson
HVM C  103-104 Anna & Sture Noréen
HVM C  124-125 Ellen & Karl Gustafsson
HVM C  157-158 Nanny & Arvid Karlsson
HVM C  208-209 Ellen & Arthur Andersson
HVM C  248-250 Ebba, Beda & Johan Franzén
HVM C  291-292 Ida & Klaes Jonasson,   
  Hildur & Albin Klaesson
HVM C  43-44 Ester & Walfrid, Maria    
  Andersson

HVM C  52 John Karlsson
HVM C  75-76 Augusta & Axel Petersson
HVM D  10-11 Ida & Karl Johansson Anna   
  Karlsson
HVM D  106 Matilda Hjalmar
HVM D  151-152 Hilma & Robert Fransson
HVM D  38 Helmuth Leckner
HVM D  54-55 Hulda & Herman Petersson
HVM E  113 Emma Petersson
HVM E  139 Anna-Lisa & Sune Lindgren
HVM E  144 Anna & Edvin Liljedahl
HVM E  149-150 Nanny & Karl Fransson
HVM E  154 Gunnar Gustafsson & Erik   
  ”Rosen”Gustafsson
HVM E  19 Berta Karlsson sonen Kjell
HVM E  196-197 Maj-Britt & John Karlsson
HVM E  238 Mats o Bengt-Åke Bengtsson
HVM E  242 Allan o Gunborg Johnsson
HVM E  65-66 Ester & August Lindell
HVM E  78-79 Ally Karlsson & Birger Ulff
HVM F  38-39 Karl,Lena,Hilma,August   
  Hultberg
HVM F  78-79 A. Joabssons familjegrav

information från Kyrkogårdsförvaltningen 

de gröna skyltarna som syns här och var på våra kyrkogårdar har väckt upp-
märksamhet och det var ju det vi ville! flera av de gravar som varit grönskyl-
tade har nu fått gravrättsinnehavare, vilket var det som vi efterlyste. 
för de gravar som inte varit lika tursamma väntar nu ett annat öde. vid kyrkorå-
det den 13/12 kommer beslut att fattas om att nedanstående gravrätter ska anses 
återlämnade till huvudmannen, alltså pastoratet. för att ge dessa gravrätter en 
chans till att få en kontaktperson publicerar vi därför dem här i källan. 
har du, eller någon du känner, ett intresse av någon av gravrätterna i listan ska 
du ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen på tel 0478-344 15 senast den 
31/1 2018. först då träder kyrkorådets beslut i kraft och gravrätterna återgår till 
pastoratet och stenarna plockas så småningom bort.

Grönskyltade gravrätter försvinner!
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HVM G  114-116 Hildur, Viviann, Gunnar Osén
HVM G  193-194 Ester & Oskar Franzén
HVM G  67-68 Rut & Fritz Johannesson
HVM G  93-94 Elise & Frans Israelsson
HVM H  28-29 Elin & Kjell Wigelius
HVM H  34-35 Anna & Anton Karlsson
HVM H  70 Magni Karlman
HVM H  76-77 Berta & Yngve Månsson
HVM H  87-88 Lisa Johansson
HVM H  91-92 Gerda & Axel Fransson
HVM I  39-40 Ellen & Claes Andersson
HVM I  71-72 Anna & Joel Alex
HVM J  115 Märta & Egon Bengtsson
HVM Urnl  18 Agda & Einar Karlsson
HVM Urnl  23 Hilding Rolin
HVM Urnl  24 Ruth Bengtsson
HVM Urnl  3 Ragnhild & John Carlsson
HVM Urnl  6 Sigrid & Lars Larsson

Lessebo
LBO 01  11AB Anton, Karin, Elsa,Ekström
LBO 01  27AB A,J,E Palm familjegrav,   
  Siri,Filip Palm
LBO 01  29AB Frans Ida Otto Herta Palm
LBO 01 Alm1 19 F.A Lindström

LBO 01 Alm2 7 Gunda Olofsson
LBO 01 Alm5 16 Inger Videklint
LBO 01 Alm6 18 Judit Häggstrand
LBO 01 Alm6 8 Ottelia  Lilja
LBO 01 Alm6 9 Klara Holmgren
LBO 01 Alm7 12 Tekla Lång
LBO 01 Alm7 13 Olga Strömkvist
LBO 01 Alm7 3 David Rundkvist
LBO 01 Alm7 7 Bror Johansson
LBO 01 Alm7 9 John Ottosson
LBO 01 B10 17 gravsten saknas
LBO 02  101-102AB Anna-Lisa, Otto, Eva   
  Jonsson
LBO 02  2AB 1 Åke Nilsson, 2 Carl Viktor  
  och Klara Augusta Nilsson
LBO 02  31AB Signe o Frans Johansson
LBO 02  36AB Johan o Ester Karlsson
LBO 02  38AB Karolina o Gustav Karlsson
LBO 02  38AB(R) Anna o Frans Svensson  
  Anton o Linnea  Broberg
LBO 02  40AB(R) Emmy o August Karlsson
LBO 02  41AB(R) Johanna, Johan Elof, Erik  
  Albert Eriksson
LBO 02  44AB(R) Elly, Fingal, Martina  
  Fransson

före den 1 april 1991 fanns ingen skyl-
dighet för gravrättsinnehavare att anmäla 
sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravnings-
verksamheten. för att möjliggöra för den eller de närstående som öns-
kar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen 
komma i kontakt med dessa.

nedanstående gravrätter har haft sin gröna skylt i två år eller mer i enlighet med 
de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare och 
kan nu återtas av huvudmannen (pastoratet) efter kyrkorådsbeslut.

Varför gröna 
skyltar?
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information från Kyrkogårdsförvaltningen 

LBO 02  47AB(R) Fritiof, Ingeborg.Anna  
  Johansson
LBO 02  52AB(R) Albert o Anna Elmgren
LBO 02  65AB Hjalmar o Anna Johans 
son
LBO 02  71AB Elisabet Anna Magni 
Dacke
LBO 02  90AB Hillevi o Carl Täck
LBO 03  112-114 Rut, Oskar, Gerd 
  Nicklasson
LBO 03  124-125 Carl Ask Familjegrav
LBO 03  13-14 Johan o Emilia Petters-
son
LBO 03  140-142 Arne, Alma och Hugo  
  Andersson
LBO 03  143-144 Knut o Elvira Holm-
ström
LBO 03  153-154 Erik o Tekla Karlsson
LBO 03  170-171 Nils o Ingrid Ernberg, 
Nils    B o Anna 
Andersson
LBO 03  172-174 Axel, Tage Elmgren
LBO 03  181-182 Ebba o Frans Karlsson
LBO 03  201-202 Elin o Gustaf Persson
LBO 03  21-22 Ture, Julia, Daga  Ecker 
  ström
LBO 03  23-24 Dagny o John Karin 
Holm   gren
LBO 03  62-63 Axel o Gunhild Wigh
LBO 03  64ABC Matilda, Karl, Elsa Pe-
tersson
LBO 03  65AB Gustaf Bergqvist familje-
grav
LBO 03  67ABCD 1 Anna-Lisa, 2 Hjalmar,  
  Anna, Rune, 3 Vilhelmina N
LBO 03  77AB Sture André
LBO 03  81-ABC 
LBO 03  85-AB Albertina o Ulla Jönsson

LBO 04  100-101 Karl o Siri Johansson
LBO 04  116-AB Karl. E o Karolina   
  Bengtsson
LBO 04  16-17 Torvald o Oskar Petersson
LBO 04  20-21 Evald o Ebba Eriksson
LBO 04  73-76 Hans-Erik o Anna Johan  
  Jönsson
LBO 04  95-AB 1 Karolina Jonsson 
  2 Ida o Karl Engdahl
LBO 05  11-12 Birgit Samuelsson
LBO 05  62 Kai Fog-Hansen 
LBO 06  15-16 Astrid o Hilding Jilderhall
LBO 05  97-98 Dangny o Karl Rosén
LBO 06  1-3 Elin o Fritz Karlsson,  
  Rune Bergdor
LBO 06  112-113 Yngve och Mimmi   
  Johansson
LBO 06  116 Jonas Jonsson
LBO 06  122-123 Gustav o Nanna Liljegren
LBO 06  138 Karl Hjalmar Johansson
LBO 06  142-143 August och Eva 
  Abrahamsson
LBO U  213 Rut Karlsson
LBO 06  155-156 Gustav o Elin Grankvist
LBO 06  60 Ragnar Johansson
LBO 06  61 Elsa Nilsson
LBO 06  74-75 Ann-Maria  Jonsson
LBO NU  107 Karl-Gustaf o Elsa  
  Petersson
LBO U  149 Berndt &Gunborg Dahlin
LBO U  156 Gustaf Strömkvist
LBO U  178 Erik-Berta Rosén
LBO U  187 Britta o Bertil Svensson
LBO U  190 Börje Gustafsson
LBO U  196 Lennart Karlson
LBO U  199 Alma-Hugo Strömkvist
LBO U  206 Valdemar & Valborg  
  Gustavsson
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LJD H  96-97 Karl o Ida Lindqvist
LJD I  114-115 Anny Åberg
LJD I  118 Emma, Rudolf Ottosson
LJD I  148 Erik Karlsson
LJD I  150 Herman Karlsson
LJD I  178 Anna Fransson
LJD I  181 Märta Dalén
LJD I  194 Emy Karlsson
LJD I  210-211 Erik o Elna Petersson
LJD I  216-217 Klara o Ellen Karlsson
LJD I  224-226 Erik Steim o Greta o  
  Louis Carlsson
LJD I  28-29 John o Anna, Elin Peters- 
  son, Signe Johansson
LJD I  64 Ester Gustavsson
LJD I  228-229 Gunnar o Astrid Bengtsson
LJD I  149 Gustaf Svensson

LBO U  61 Karl o Elsa Karlsson
LBO U  81 Elsa
LBO 05  81-82 Tor Johansson

Ljuder
LJD A  25-26 Ruben Johansson, Hilding  
  Johansson
LJD A  75-77 1Martin o Astrid Johans- 
  son, 2 Nils Johansson
LJD C  26-27 Nanny o Elis Palmberg
LJD C  80-81 Frans, Annie och Bo  
  Johansson
LJD C  82 Hilda o Henning Ahlin
LJD D  189-190 Nina o Albert Sandgren
LJD D  217-218 Petrus o Hilda Ryde´n,  
  Ella Hultqvist
LJD D  24-25 Karl o Hilda Karlsson, Elof  
  och Johanna Henriksson
LJD G  121-122 Georg Daniel Pettersson  
  & Ulrika Wieslander
LJD G  45-46 1 Maria o Frans 
  2 Anna o Lennart Palmberg
LJD G  91-92 Hugo o Laga Karlsson  
  Ester o Viktor Sundberg
LJD H  20-21 Matilda Fransson och  
  Klara Petersson
LJD H  234-235 Mandis o Hjalmar Hagelin
LJD H  242-243 Erik Sandberg
LJD H  244-245 Albert o Berta Karlsson
LJD H  250-251 Karl o Matilda Johansson
LJD H  276-277 Anna o Uno Johansson
LJD H  324-325 Sigrid o John Eriksson
LJD H  353 Gunnar Johansson
LJD H  358-359 Svea o Elsa Johansson
LJD H  45-46 Elsa o Hans Johansson
LJD H  59 Lars Andersson  
LJD H  92-93 1 Tyra Tyko & Eva 
  2 Tyko Petersson
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KyrK- ocH KyrKogårdSvaKtmäStarE 
Gustav Schönqvist
Tfn  344 05
epost: gustav.schonqvist@svenskakyrkan.se

Monika Åberg
Tfn. 344 11, nås säkrast. 9.30-10.00
epost: monika.aberg@svenskakyrkan.se

Lage Andersson 
Tfn. 344 16, nås säkrast 9.00-9.30
epost: lage.g.andersson@svenskakyrkan.se

Ulf Ericsson 
Tfn. 344 17
epost: ulf.ericsson@svenskakyrkan.se

Per Arnoldsson
Tfn. 344 20
epost: per.arnoldsson@svenskakyrkan.se

Claudia Schlich
Tfn. 344 26, nås säkrast: 9.30-10.00
epost: claudia.schlich@svenskakyrkan.se

 Kontakta oss 
LESSEBo-HovmaNtorPS
PaStorat
andrégatan 6
365 32 Lessebo
tfn. expedition 344 00
epost: lessebo-hovmantorp.
pastorat@svenskakyrkan.se
Öppet: mån. tis. tors. 9-12

KyrKomuSiKEr 
Olle Persson
Tfn. 344 03
epost: olle.s.persson@svenskakyrkan.se

Karin Einarsson, tjänstledig 50%
Tfn. 344 13 
epost: karin.einarsson@svenskakyrkan.se

Christina Johansson
Tfn. 344 19
epost: christina-astrid.johansson@svenskakyrkan.se

Petra Farzaneh
Tfn. 344 08 
epost: petra.farzaneh@svenskakyrkan.se

FörSamLiNgSPEdagog/aSSiStENt
Anna Le Cléach Magnér
Tfn. 344 06
epost: anna.magner@svenskakyrkan.se

Helén Johansson
Tfn. 344 09 
epost: helen.n.johansson@svenskakyrkan.se

Vår hemsida hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp

Gilla oss på facebook!
facebook/lessebo.
hovmantorp

admiNiStratioN
Kamrer Jenny Westerlund
Tfn. 344 02
epost:jenny.westerlund@svenskakyrkan.se

assistent Kerstin Eriksson
Tfn. 344 01
epost: kerstin.eriksson@svenskakyrkan.se

assistent/kommunikation Anneli Ahtee
Tfn. 344 15
epost: anneli.ahtee@svenskakyrkan.se

Fastighets- & kyrkogårdsföreståndare
Martin Salvén 
Tfn. 344 07
epost: martin.salven@svenskakyrkan.se

Projektanställd flyktingarbete Helena Lundholm
Tfn. 0470 77 38 20
epost: helena.lundholm@svenskakyrkan.se

PräStEr
Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck
Måndag och fredag 9-10
Tfn. 344 04
epost: ingrid.knutsson-starck@svenskakyrkan.se

Komminister Lena Blomquist
Tfn. 344 12
epost: lena.blomquist@svenskakyrkan.se

Komminister Anna Hansson
Tfn. 344 18
epost: anna.hansson@svenskakyrkan.se

Pastorsadjunkt Magdalena Erixon
Tfn. 344 25
epost: magdalena.erixon@svenskakyrkan.se

vik komminister Ulla Carlson
Tfn. 076 831 37 79
epost: ulla.carlson@svenskakyrkan.se

Skruvs kapell Kyllevägen 1 Tfn. 344 21


