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hitta barnet inom dig!
Liam & jag gör ljud för de olika djuren 
i pekboken vi tittar i. Sagas mamma 
ringer och lämnar luren till Saga, som 
säger att hon vill bli präst när hon blir 
stor. Viggo går sina första steg med 
hjälp av sin pappas lillfinger som han 
har ett stadigt grepp om. Vi sjunger 
studentsången för Elias. Filippa läg-
ger upp bilder på instagram som jag 
snabbt ”gillar”. Maja lagar vegetarisk 
middag till oss, på eget recept. Viljo 
skrattar så han kiknar när hunden Bert 
äter hundgodis ur hans hand. Valter 
är den som vågar smyga in i ”häxans 
hus” på skattjakten.

Varje gång ett litet dopbarn är döpt 
lyfter jag det högt i skyn, precis som i 
filmen Lejonkungen, och säger Jesus-
orden ”den som inte tar emot him-
melriket som ett barn kommer aldrig 
ditin”.

Det är en av Jesus kluringar. Vi be-
höver vara vuxna, ansvarstagande 
människor för att formulera och stå 
upp för en tro – oavsett vilken den 
är. Samtidigt måste vi våga släppa ta-
get och lita på att Gud bär, precis som 
Viggo litar på sin pappas lillfinger.

I den ambivalensen önskar jag dig, 
kära läsare en välsignad jul; högtiden 
då vi firar att Gud kommer till oss som 
ett barn. 
Hoppas att vi ses i någon av våra kyr-
kor under helgerna och till våren.

Magdalena Erixon 
komminister

Käl lan
Ges ut fyra gånger per år

ansvarig utgivare:
Ingrid Knutsson Starck

kontakt/prenumeration:
svenska kyrkan
lessebo-hovmantorps
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alf hansson
ingrid knutsson starck
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Ett barn 
är fött

LÅNGT INNAN Jesus föddes berät-
tade profeterna i Bibelns gamla testa-
mente att han skulle födas. En av pro-
feterna var Jesaja, som levde ungefär 
700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla 
testamentet står det: 
”Men natten skall vika där ångest nu 
råder. Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram … Ty 
ett barn har fötts, en son är oss given.”

MARIA OCH Josef var två unga män-
niskor från byn Nasaret som låg i Judé-
en och på den tiden styrdes från Romar-
riket. Vid var sitt tillfälle mötte de en 
ängel, som berättade för dem att Maria 
skulle få ett barn, att barnet var Guds 
son och att de skulle ge honom namnet 
Jesus.    
EFTER NIO månader måste de båda 
resa från Nasaret till Betlehem. De var 
tvungna att anmäla sig i Betlehem, den 
stad där de skulle betala skatt. 
Många andra reste samtidigt till Betle-
hem, så natten då de kom fram var det 
fullt på alla platser där man kunde över-
natta. Det fanns inget annat att göra för 

Maria och Josef än att övernatta i ett 
stall och där födde Maria sitt barn.

SAMMA NATT såg några herdar på 
en äng utanför Betlehem ett stort ljus-
sken. Herdarna hörde änglar som sjöng 
om fred på jorden och änglarna sa till 
herdarna att de inte skulle vara rädda.
”Var inte rädd” är ord som änglar i Bi-
belns berättelser alltid säger när de visar 
sig för människor.
Änglarna berättade för herdarna att de 
kom med den goda nyheten om att en 
frälsare hade fötts. Ordet frälsare bety-
der räddare eller befriare.

AV ÄNGLARNA fick herdarna också 
veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i 
en matskål för husdjur.
Herdarna gick till Betlehem och hit-
tade där det nyfödda barnet, Jesus, i en 
krubba. De förstod att det var sant att en 
räddare hade fötts och de berättade för 
Maria och Josef om vad änglarna hade 
sagt. 
Du kan läsa berättelsen om när Jesus 
föddes i julevangeliet.
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Nytt från pastoratet

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
123 612 01 82   Svenska kyrkans int. arbete

Granar skyddade mot farligheter

Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i 
Sverige ställde många granar vid ytterdörren. Granarna 
var kvistade och hade bara en granruska kvar i toppen. 
Granarna var ett tecken på julfrid men de gav också ett 
skydd mot farliga makter.

Adventsljusstaken

Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-ta-
let. Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till advents-
ljusstaken så som vi känner till den idag. Där började 
man i slutet av 1800-talet att tända ljus i en så kallad
”adventsgran”, en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus 
tändes varje adventssöndag. Utifrån adventsgranen 
skapades adventsljusstaken – en stake med sju ljus för 
varje dag i veckan under advent och en stake med fyra 
ljus för varje söndag i advent.

”Måste det handla om Gud om jag vill prata med en präst?”
Nej, absolut inte! Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livets alla frå-
gor. Vi har absolut tystnadsplikt. Ring och boka tid, antingen via expeditio-
nen eller direkt till någon av oss präster. Alla nummer finns på baksidan av 
Källan. Det kostar ingenting.

Julklappar

Julklappen har sitt ursprung i Matteusevangeliet 2:1-
12. Där står det om hur Jesusbarnet mottog gåvor i 
form av guld, myrra och rökelse från de tre vise männen.

Adventsstjärnan

Adventsstjärnan härstammar från herrnhutismen som 
är en religiös kristen rörelse från Tyskland. Vid stora fi-
randen, som första advent, satte man upp en lysande 
stjärna för att fira. Efter ett tag blev tillverkningen av 
stjärnorna en del av det årliga julpysslet. Stjärnan spreds 
med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige 
under 1910-talet.

Många av traditionerna runt jul har en kristen bakgrund

Vi är ständigt i behov av vantar, 
mössor, sockar mm till vårt Klädotek 
och till doppresenter. Vill du hjälpa 
till? Naturligtvis står vi för garn.  
Hör av dig till 0478-344 25 eller 
magdalena.erixon@svenskakyrkan.se

Tycker du om 

att sticka?

Hör du till dem som med behållning 
lyssnade till pastoratets komminister 
Magdalena Erixon Devall när hon höll 
i morgonandakterna i Sveriges Radios 
P1 en vecka i november? Då kan vi 
stolt meddela att hon kommer för-
gylla ännu fler morgnar under 2019! 
Håll utkik!

För dig som missade Magdalenas an-
dakter hittar du dem på SR:s hemsida:
sverigesradio.se/morgonandakten

Mer morgon-

andakt!

FOTO: Sofia Nylander Devall FOTO: Anneli Ahtee

Vill du ha ett eget ex av vår 
månadsaffisch? Kontakta pas-
torsexpeditionen eller hämta 
ditt ex i din kyrka! 
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Vår hemsida hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp

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

Källan nr 2 2019

Nästa nummer  
ute i april!

Manusstopp 

26 februari

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

avsikt att skänkas vidare till behövande.
Vill du hämta ut kläder? Fyll i formulär på vår hemsida 

eller hämta talong på pastoratsexpeditionen!
Vill du skänka? Kontakta Magdalena tfn 0478-344 25 eller Anneli tfn 0478-344 15. 

OBS! Vi tar gärna emot barnkläder. För vuxenkläder hänvisar vi till Diakonicentrum i Växjö.

Gemensamt gudstjänstliv


Mässa den 23/12      kl 11
Ljuder kyrka
Mariamusik med Marie Myhrberg 
sång, Peter Frostman violin och Chris-
tina Johansson piano

Gudstjänst den 26/12   kl 16
Hovmantorp kyrka
Julmusik med Damkören och Chris-
tallen 

Mässa den 3/3      kl 11
Lessebo kyrka
Damkören, Christallen, Kyrkokören 
och Allsångskören

Mässa den 24/3           kl 16
Ljuder kyrka
Kristinakören medverkar. Våffelserve-
ring till förmån för fasteinsamlingen

Kyrkofullmäktige har nu tagit beslut om att pastoratets fyra församlingar ska om-
bildas till en församling. Efter att beslutet har fastställts hos stiftsstyrelsen kan den 
nya organisationen träda i kraft fr o m 2020-01-01.
Under 2019 kommer vi i olika forum fundera över hur vi kan vidareutveckla sön-
dagens gudstjänst- såväl som vardagsverksamhet på alla orter i den nya försam-
lingen. I detta arbete kommer förtroendevalda, anställda, ideella, barn och övriga 
intresserade församlingsmedlemmar att vara engagerade. 
Mer information om detta kommer i kommande nummer av Källan.

Nytt från pastoratet Nytt från pastoratet

Allsångscafé

Lessebo församlingshem 
lördagen den 30/3 kl 15.00

med Allsångskören

Trivsel, lotterier, allsång samt under-
hållning av Allsångskören till förmån 
för fasteinsamlingen. 
Arrangör: Internationella gruppen Har du inte fått Källan?

Ring pastorsexpeditionen tel 344 00

Veckomässa i Taizéhörnan
Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30 

med start 9/1 

pilgrimsvandring i ekeberga
Annandag påsk 22 april kl 12.00
Start och mål vid Ekeberga kyrka. Ta kläder efter vä-
der, skor för vandring, matsäck och sittunderlag.

Pastoratsexpeditionens telefontider
0478-344 00

Måndag-tisdag kl 8-12
Onsdag kl 13-16
Torsdag-fredag kl 8-12

alternativ jul 
 i Kosta!
Julafton 24/12
kl 15-19
Kosta Folkets hus

vi tipsar!
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soppluncher
Andakt och mättande soppa i 
församlingshemmet

Vi inleder med andakt i kyrkan kl. 
12.00 och därefter serveras soppa 
med kaffe och kaka efter maten, till 
en kostnad av 30 kr. Aktuella datum 
för dessa luncher är:
22/1
5/2
19/2 
5/3
19/3
2/4
16/4 Ingen sopplunch!

berghälla
Torsdagar kl. 13.30

10/1   Andakt
24/1    Mässa
7/2   Andakt
21/2   Andakt
7/3   Andakt
21/3   Andakt
4/4   Andakt
18/4   Mässa

Lessebo församling

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

Ur kalendariet

Julafton 24/12         kl. 10.00
Julbön vid krubban.

          kl. 23.30
Julnattsmässa med solist

Nyårsafton 31/12       kl. 17.00
Nyårsbön med Yvonne Tuvesson Rosen-
qvist, sång och Peter Frostman, violin.

Trettondedag jul 6/1        kl. 16.00
Gudstjänst med julmusikal. 

Kyndelsmässodagen 3/2      kl. 10.00
Mässa med utdelande av dopänglar. 
Skrammel medverkar.

Fastlagssöndagen 3/3        kl. 11.00
OBS! TIDEN!
Gemensam mässa med Damkören, 
Christallen, Kyrkokören och Allsångskören

Jungfru Marie bebådelsedag 24/3 kl. 16.00
Gemensam mässa och våfflor i Ljuder 
kyrka. 

Måndag 15/4         kl. 19.00
Golgatavandring

Skärtorsdagen 18/4        kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa i kyrkan. 

Långfredagen 19/4        kl. 17.00
Långfredagsgudstjänst i kapellet på 
kyrkogården. 

Påskdagen 21/4        kl. 08.00
Påskotta med frukost. 

så här blev det!
I förra numret av Källan berättade vi bland 
annat om den nya askgravplatsen i Les-
sebo och nämnde då också att det skulle 
asfalteras på kyrkogården. Även Hovman-

FOTO: Göran Lundholm

torps kyrkogård har fått ny beläggning på 
några av gångarna. Här kan du se resultatet 
från ovan! Översta fotot är från Hovman-
torp och det understa från Lessebo. Allsångscafé 

Församlingshemmet 30/3    kl 15.00

Trivsel, lotterier, allsång samt under-
hållning av Allsångskören till förmån 
för fasteinsamlingen. 
Arrangör: Internationella gruppen
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Lördagsfrukost i skruvs kapell
Vi samlas en stund för gemensam fru-
kost och program. 

Lördagar kl. 9 - 11

23 februari och 6 april

Ljuder församling

ur kalendariet

4 sön i advent 23/12        kl. 11.00
Gemensam mässa i kyrkan med Maria-
musik. Medverkar gör Marie Myhrberg, 
Peter Frostman och Christina Johansson

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

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

Trettondedag jul 6/1         kl. 16.00
Gudstjänst vid brasan i Skruvs kapell. 
Sång och musik av Hanna, Nathalie 
och Lovisa Sjöberg.

Kyndelsmässodagen 3/2           kl. 11.00
Familjegudstjänst i kyrkan med utdel-
ning av dopänglar och dopfest efter-
åt. Kyrkverksta’n medverkar.

Jungfru Marie bebådelsedag 24/3 kl. 16.00
Gemensam mässa i Ljuder kyrka. Kris-
tinakören medverkar. Efteråt serveras 
våfflor till förmån för fasteinsamlingen.

Skärtorsdagen 18/4        kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa i kyrkan. Peter 
Frostman, violin, medverkar.

Långfredagen 19/4        kl. 11.00
Musikgudstjänst Stabat Mater av G B 
Pergolesi i kyrkan. 

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

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
16/1   Mässa
30/1   Andakt
13/2   Andakt
27/2   Mässa
13/3   Andakt
27/3   Andakt
10/4   Mässa
24/4   Andakt

renoveringen i skruvs kapell! 

Renoveringen går mot sitt slutskede

Omålningen är slutförd och det  
som återstår är arbeten med golv 
och kök. Det beräknas vara klart i 
december månad och gudstjänsten 
vid trettondedag 
jul äger rum vid 
brasan i kapellet 
som traditionen 
bjuder! 

fasteinsamlingen 2019

Samma himmel. Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut.  
Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en 
katastrof.

Tack för att du bidrar till att världen ska vara en plats där alla människor kan leva 
i trygghet. Våld, krig, förtryck och hunger drabbar miljontals människor varje dag 

- men tillsammans kan vi göra världen bättre.

Här ser du dina möjligheter att bidra till fasteinsamlingen i vårt pastorat. Alla 
intäkter från nedanstående arrangemang går oavkortat till insamlingen.

3 Gemensam mässa i Lessebo kyrka. Pastora-
tets körer medverkar och det serveras semlor 
och säljs lotter.

mars kl. 11

24 Gemensam mässa i Ljuder kyrka. Kristinakö-
ren sjunger Mariasånger och det serveras 
våfflor och säljs lotter.

mars kl. 16

13 Livsloppet! Med start vid församlingshem-
met i Hovmantorp kan du gå, lunka eller löpa 
en motionsrunda och hela startavgiften går 
till fasteinsamlingen. Vätskekontroll och fina 
priser utlovas!

april kl. 10

30 Allsångscafé i Lessebo församlingshem. Triv-
sel, lotterier, allsång samt underhållning av 
Allsångskören.

mars kl. 15

31 Mässa med körmedverkan i Ekeberga kyrka. 
Brödbuffé och lotterier efteråt.

mars kl. 16

14 Mässa i Ekeberga kyrka avslutar årets fastein-
samling. Pajbuffé och lotterier efteråt.

april kl. 11
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BAKGRUNDSFOTO:  Från höstens konfirmandläger i MalmöHösten  i bilder
Magdalena Erixon
Helén Johansson
Anneli Ahtee
Anja  Budichewski

FOTO:

Hantverksförsäljning i Les-
sebo församlingshem med 
systrar från St Elisabeths 
kloster i Vitryssland

Uppstartsläger för 
Unga Ledare på en 
ö i Helgasjön!

Kyrkråttorna i Hovmantorp 
förbereder inför Världens 
Barngalan

Tända gravlyktor vid gravarna på Hovman-
torps kyrkogård vid Allhelgonahelgen

Pajbuffé i sockenstugan i Ekeberga efter 
mässan på Tacksägelsedagen
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Gudstjänster på serviceboenden

Bore 
tisd. kl. 13.30

18 dec julbön 
8 jan andakt
22 jan andakt
5 feb andakt
19 feb andakt
5 mar andakt
19 mar andakt
2 apr andakt
16 apr mässa

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30

20 dec julbön 
10 jan andakt
24 jan andakt
7 feb andakt
21 feb andakt
7 mar andakt
21 mar andakt
4 apr andakt
18 apr mässa

Hovmantorps församling

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

Ur kalendariet

4 sön i advent 23/12           kl. 11.00
Gemensam mässa i Ljuder kyrka med 
Mariamusik.

Julafton 24/12         kl. 10.00
Levande julkrubba med församlingens 
barngrupper m fl.

          kl. 23.30
Julnattsmässa med musiker Joakim 
Nilsson och sångsolist Alexandra Hedin

Annandag jul 26/12           kl. 16.00
Gemensam gudstjänst med julmusik. 
Damkören och Christallen medverkar.

Trettondedag jul 6/1           kl. 16.00
Gudstjänst vid brasan i församlings-
hemmet med julens psalmer.

Kyndelsmässodagen 3/2           kl. 16.00
Gudstjänst med doplövsutdelning och 
dopfest efteråt i församlingshemmet. 
Barngrupperna medverkar.

Sexagesima 24/2           kl. 11.00
Gudstjänst med önskepsalmer i för-
samlingshemmet.

Jungfru Marie bebådelsedag 24/3 kl. 16.00
Gemensam mässa med Kristinakören 
och våfflor i Ljuder kyrka. 

Palmsöndagen 14/4           kl. 16.00
Taizémässa i kyrkan.

gemenskapen (fd kvällssyföreningen)

Träffas i församlingshemmet tredje 
torsdagen i månaden kl 17.00-18.30 
Välkommen att vara med! Kontakta 
Inga-Lill Ingemarsson 0478-407 82

Lördagen den  17 november 
bjöd Lessebo kyrkokör på födel-
sedagskalas! Den anrika kören 
firade sitt 75-årsjubileum med 
en konsert, den  alldeles ny-
skrivna spelmansmässan Genom 
tidens gång. 
Körledare och tillika kantor Olle 
Persson ackompanjerade på 
piano och hade förstärkning i 
form av två stråkinstrument, 
violin och viola, som spelades 
av Ingeborg Aldén och Gunbritt 
Holmstedt Elmgren. Medverkade gjorde 
också komminister Magdalena Erixon med 
finstämda betraktelser. 

Lessebo kyrkokör

75 år!

En sådan här tillställning kräver bubblig dryck 
i entrén och således bjöds de fyrtiotalet be-
sökarna på mingelbubbel medan de kunde 
fördjupa sig i körens historia i ord och bild 
på en skärmutställning i kyrkorummet innan 
konserten. 
Medan besökarna tog sig hemåt efter konser-
ten bjöds körmedlemmarna på en välförtjänt 
födelsedagsmiddag i församlingshemmet.

v

Bildreportage på s. 17

livsloppet
Lördag 13 april med start kl. 10 vid 
församlingshemmet
Gå, lunka, löp! Livsloppet är motionslop-
pet där hela startavgiften går till fastein-
samlingen. Vätskekontroll och fina priser!

julbön på kårlandagården
Onsdagen den 19 december kl. 14.00

vardagsgudstjänster i kyrkan
Måndag kl 09.30 den 4/2, 8/4 och 3/6
Sångstund och andakt i samband med 
Öppna förskolan. Efteråt leker och fikar vi 
i Regnbågen!
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Ekeberga församling

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

ur kalendariet

Julafton 24/12            kl.10.00
Julbön i kyrkan. 

Juldagen 25/12        kl. 07.00
Julotta med sång av Marie Myhrberg. 
Kosta musikkår medverkar

Trettondedag jul 6/1           kl. 18.00
Stilla mässa med efterföljande glögg-
mys. Julkampanjen avslutas.

3 e trettondedag jul 27/1           kl. 14.00
Cirkusgudstjänst med utdelning av dop-
änglar till dopbarn och biblar till 6-åring-
arna. Pastoratets barngrupper hälsas 
varmt välkomna!

Jungfru Marie bebådelsedag 24/3 kl. 16.00
Gemensam mässa med Kristinakören 
och våfflor i Ljuder kyrka. 

Midfastosöndagen 31/3           kl. 11.00
Mässa med körmedverkan. Brödbuffé 
och lotteri till förmån för fasteinsam-
lingen efter mässan.

Palmsöndagen 14/4           kl. 11.00
Mässa i kyrkan. Efteråt pajbuffé och 
lotterier till förmån för fasteinsamlingen 
som avslutas denna söndag.

Skärtorsdagen 18/4           kl. 19.00
Mässa i kyrkan. 

Långfredagen 19/4           kl. 19.00
Musikgudstjänst

sportlovsmys i sockenstugan
för hela familjen, barn under 6 år till-
sammans med vuxen
Tisdagen 19/2 kl. 12.00-14.30
Vi lagar en enkel lunch tillsammans, 
firar andakt och skapar.

öppen förskola i sockenstugan
Torsdagar kl. 09-11 med start 10/1 
För dig som är hemma med barn upp 
till 6 år. Ingen anmälan.

vimmelbilder 
från lessebo 
kyrkokörs 
75-årsjubileum
i lessebo kyrka
den 17 november

v
foto: anneli ahtee

vardagsgudstjänster
Torsdagar kl. 09.00 följande datum:
10 jan 7 feb 7 mar 4 apr
Efteråt fortsätter vi med Öppen förskola. 
Alla stora och små hälsas välkomna!

gud & blandat i sockenstugan
Tisdagar kl. 16.30-17.30 med start 8/1 
För barn från 4 år. Anmälan till Petra 
0478 344 08.

barnkör i sockenstugan
Tisdagar kl. 15.30-16.15 med start 8/1 
För barn från 7 år. Anmälan till Petra 
0478 344 08.

6/3 Andakt
20/3     Andakt
3/4 Andakt
17/4    Mässa

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00
9/1 Andakt
23/1 Andakt
6/2 Andakt
20/2 Andakt
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Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Sö 23/12 Se Ljuder 11.00   Se Ljuder Se Ljuder
4 advent   Gemensam mässa
    med Mariamusik
    Solister
________________________________________________________________________________

Må 24/12 10.00  10.00   10.00  10.00
Julafton  Julbön  Julbön  Levande julkrubba Julbön
    Angelica Rehnlund
    sång
  23.30    23.30
  Julnattsmässa   Julnattsmässa
  Olle Persson, sång
________________________________________________________________________________

Ti 25/12 Se övr.  06.00   Se övr.  07.00
Juldagen   Julotta    Julotta
    Yvonne Tuvesson   Marie Myhrberg
    Rosenquist, sång   Kosta Musikkår
________________________________________________________________________________

On 26/12 Se Hovmantorp Se Hovmantorp 16.00   Se Hovmantorp
Annandag jul     Gemensam gudstjänst
      Julmusik med Damkören och Christallen
________________________________________________________________________________

Sö 30/12 10.00   Se övr.  Se övr.   16.00
Sön efter Mässa      Mässa
jul
________________________________________________________________________________

Må 31/12 17.00   Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo 
Nyårsafton Nyårsbön
  Solister Yvonne Tuvesson Rosenquist och Peter Frostman
________________________________________________________________________________

Ti 1/1  Se Hovmantorp Se Hovmantorp 16.00   Se Hovmantorp
Nyårsdagen     Mässa
________________________________________________________________________________

Sö 6/1  16.00  16.00   16.00  18.00
Trettondedag Gudstjänst Skruvs kapell Församl.hemmet Stilla mässa
jul  Julmusikal med Gudstjänst vid Gudstjänst vid
  medverkan av brasan  brasan
  barn och ung- Sång och musik
  domar  av fam. Sjäberg

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 23/12 2018 - 22/4 2019

Kalendarium

On 9/1  18.00
  Veckomässa/Ungdomsmässa

To 10/1        09.00
        Vardagsgudstjänst

Sö 13/1 Se övr.  16.00   Se övr.  11.00
1 e Trettonde-   Skruvs kapell   Mässa
dag jul    Mässa  
________________________________________________________________________________

Sö 20/1 10.00   Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
2 e Trettonde- Mässa
dag jul 
________________________________________________________________________________

Sö 27/1 Se övr.  11.00  Se övr.  11.00
3 e Trettonde-   Mässa    Cirkusgudstjänst
dag jul        Dopänglar delas ut till
        döpta Ekebergabarn
________________________________________________________________________________

Sö 3/2  10.00  11.00  16.00   Se övr.
Kyndelsmässo- Mässa  Familjegudstjänst Gudstjänst
dagen  Utdeln. av Utdeln. av Utdeln. av dopänglar
  dopänglar dopänglar Dopfest i församlingshemmet
______________________________________ __________________________________________

Må 4/2      09.30
      Vardagsgudstjänst

On 6/2  18.00  18.30
  Veckomässa/ Skruvs kapell
  Ungdomsmässa Veckomässa

To 7/2        09.00
        Vardagsgudstjänst

Sö 10/2 16.00  Se övr.  11.00  Se övr.
5 e Trettonde- Mässa    Mässa
dag jul        
________________________________________________________________________________

Sö 17/2 Se övr.   16.00  11.00  18.00
Septuagesima   Mässa  Mässa  Stilla mässa
________________________________________________________________________________

Lö 23/2    09.00
    Skruvs kapell
    Frukostmöte

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

EN FLICKA ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Julkampanjen

avslutas!
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Kalendarium

Sö 24/2 16.00  Se övr.  11.00  Se övr.
Sexagesima Mässa    Församlingshemmet
      Gudstjänst med önske-
      psalmer
________________________________________________________________________________

Sö 3/3  11.00  Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
Fastlags- Gemensam mässa, se s. 11
söndagen Damkören, Christallen, Kyrkokören och Allsångskören

________________________________________________________________________________

On 6/3  18.00  18.30
Askonsdagen Askonsdagsmässa Skruvs kapell
    Mässa

To 10/1        09.00
        Vardagsgudstjänst

Sö 10/3 Se övr.  Se övr.  16.00  11.00
1 i fastan     Mässa  Mässa
________________________________________________________________________________

Sö 17/3 10.00  16.00   Se övr.  Se övr.
2 i fastan Mässa  Mässa 
  Skrammel
________________________________________________________________________________

Sö 24/3 Se Ljuder 16.00   Se Ljuder Se Ljuder
Jungfru Marie   Mässa, se s. 11 
bebådelsedag   Kristinakören 
    Våffelservering
________________________________________________________________________________

Lö 30/3  15.00  
  Församlingshemmet
  Allsångscafé, se s. 11
  Internationella gruppen

Sö 31/3 Se övr.  Se övr.  16.00  11.00
Midfasto-     Mässa  Mässa, se s. 11
söndagen       Damkören, Christallen
        Brödbuffé och lotterier
________________________________________________________________________________

On 3/4  18.00  18.30
  Veckomässa/ Skruvs kapell
  Ungdomsmässa Veckomässa

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Kalendarium

Källan nr 2 2019
I din brevlåda i april!

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

To 10/1        09.00
        Vardagsgudstjänst

Lö 6/4    09.00
    Skruvs kapell
    Frukostmöte

Sö 7/4  16.00  Se övr.  Se övr.  11.00
5 i fastan Mässa      Gudstjänst
________________________________________________________________________________

Må 8/4      09.30
      Vardagsgudstjänst

Lö 13/4      10.00
      Församlingshemmet
      Livsloppet, se s. 11

Sö 14/4 Se övr.  Se övr.  16.00  11.00
Palmsöndagen     Taizémässa Mässa, se s. 11
        Pajbuffé och lotterier
________________________________________________________________________________

Må 15/4 19.00
  Golgatavandring

To 18/4  19.00  19.00  19.00  19.00
Skärtorsdagen Mässa  Mässa  Mässa  Mässa

Fr 19/4  17.00  11.00   Se övr.  19.00
Långfredagen Lessebo kapell Musikgudstjänst   Gudstjänst 
  (på kyrkogården) Stabat Mater    
  Gudstjänst     

Sö 21/4 08.00  Se övr.  11.00  Se övr. 
Påskdagen Påskotta    Mässa
  Frukost    Damkören, Christallen, Kristinakören,
      Kyrkokören och Allsångskören
________________________________________________________________________________

Må 22/4 Se Ekeberga Se Ekeberga Se Ekeberga 12.00
Annandag       Pilgrimsvandring
påsk        Medtag matsäck!

        16.00
        Mässa

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30 med start 9/1 

årets fasteinsamling inleds!
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För mig är fastetiden en festtid. Det 
låter konstigt och det är det kanske 

också. Det handlar om att teman och 
texterna under fastan handlar om efter-
tanke och självrannsakan och vi får föl-
ja Jesus under tiden före påskfirandet, 
med allt vad det innebär.

I vardagen för de flesta av oss ges det 
inte så många tillfällen att stanna 

upp och fundera. Krypa upp i soffan 
med en stor kopp the med en bra bok 
eller en god samtalskamrat. Det mesta 
går väldigt fort, vi presterar och kanske 
överpresterar mer än vi egentligen vill 
och i det vimlet får vi in vanor som inte 
alltid är av godo.

När jag rör mig i de olika samhäl-
lena som ingår i vårt pastorat 

möter jag ibland personer som är ute 
och hurtfriskt promenerar. Jag blir ofta 
alldeles varm inombords, för jag tänker 

att de nog också är sådana som jag – 
som funderar. Att promenera är ett väl-
digt bra sätt att fundera på.

När någon av kollegorna eller 
gudstjänstbesökarna haffar nå-

gon av oss som har predikat och påta-
lar att de funderat vidare på det vi sagt 
förstår jag att jag inte är helt ensam om 
att grubbla.
Och i grubblet så möter Jesus oss. Ibland 
blir vi hjälpta i grubblet, ibland ökar det 
bara ännu mer och ibland kanske det till 
och med blir för svårt för oss. Och då är 
det viktigt att inte grubbla ensam.

I fastans berättelser får vi bland annat 
möta satan själv, vem det nu är. En 

tonårsmamma, en åsna, personer med 
psykisk ohälsa, en väldigt speciell ba-
gare och en hotad arvtagare.
Oftast finns det något i bibeltexterna 
som man kan känna igen sig i och på så 

sätt få hjälp att förstå hur saker och ting 
hänger ihop i ens eget liv och genom 
historien ända tillbaka till Jesu tid.

Kanske associerar du begreppet 
fastan till en tid då man avstår 

från mat. Det kan man göra. Några av-
står från sötsaker, facebook eller skit-
snack. Någon kanske tar en time out 
och åker på retreat. Poängen med att 
avstå från något, oavsett vad, är att ge 
plats för något annat. Som till exempel 
reflektionen; grubblet. Men det kan lika 
gärna vara mer tid med familjen, egen-
vård eller Gud.

Som sagt, fastan är en festtid; jag 
får ägna mig åt det jag tycker om. 

Det enda ”kravet” är att det vi fyller upp 
vår tid med för oss närmare Gud, oss 
själva och våra medmänniskor.

Magdalena Erixon, komminister

älskade
f
s
t
a

Vill du vara med i en grubbelgrupp 
under fastan (3/3 – 18/4), där vi 
funderar tillsammans på hur den här 
perioden under året kan hjälpa oss 
att komma närmare oss själva? 
Anmäl dig genom att ringa 0478-
344 25 eller maila:
magdalena.erixon@svenskakyrkan.se
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist, föräldraledig
Steven Fredriksson
Tfn  344 05
epost: steven.fredriksson@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. tor. 9-12

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

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

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

Sofia Nylander, vik musiker fr o m 5/2
Tfn. 344 08 
epost: sofia.nylander@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/informatör Anneli Ahtee
Tfn. 344 15
epost: anneli.ahtee@svenskakyrkan.se

Assistent Olivia P Merkel
Tfn. 344 13
epost: olivia.merkel@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 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


