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En välsignad julhelg!
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utan barnet ingen jul

Vi hade tillverkat julkrubbsfigurer i barn-
gruppen. Nu bar vi dem försiktigt över till 
krubban i kyrkan, herdarna, fåren, ängeln 
och så förstås den heliga familjen. Allt var 
frid och fröjd tills någon ropade: ”Jesus-
barnet är borta!”
Vi började leta precis överallt, bland kor-
gar och kartonger, bland ytterkläder och 
stövlar, i barnlokalen vi varit i innan. Inget 
Jesusbarn någonstans! ”Vi måste ändå 
sluta nu”, sa jag, ”vi får leta mer i mor-
gon”, men barnen vägrade gå hem. En 
flicka sa ängsligt med gråten i halsen: ”Om 
vi inte hittar honom, då kan det väl inte bli 
nån riktig jul?”
Det kom in några föräldrar som suttit 
och väntat i sina bilar och undrade om vi 
glömt tiden. Barnen förklarade och snart 
var det ännu fler som letade. 
Glädjen går inte att beskriva när en för-
älder med en stark ficklampa kom in och 
sa: ”Är det den här? Den låg i snödrivan 
vid kyrktrappan.” 
Mycket varsamt och högtidligt kom Je-
susbarnet på plats, och någon ställde 
Josef och Maria väldigt tätt intill så han 
skulle känna sig trygg. Vi tände stjärnan 
över stallet och bad Gud som haver bar-
nen kär tillsammans innan vi gick, och jag 
tror att precis alla kände att det var frid 
på jorden i just den stunden.
Så vad ni än gör den närmsta tiden kära 
vänner, tappa inte bort Jesusbarnet, för 
jag vet faktiskt inte om det kan bli nån 
riktig jul då. 

Lena Blomquist
komminister

Käl lan
ges ut fyra gånger per år

ansvarig utgivare:
Ingrid Knutsson Starck

kontakt/prenumeration:
svenska kyrkan
lessebo-hovmantorps
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sofia devall
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mörkrets makter

Kejsar Diocletianus satt på den högsta 
makten i romarriket mellan 284-305 och 
genomförde en sista större ansträngning 
för att bli av med de kristna. Med facit i 
hand vet vi två saker. Dels det uppenbara, 
Diocletianus misslyckades med sitt pro-
jekt. Och dels att de som blev martyrer 
under denna ”den stora förföljelsens tid”, 
verkligen blev det för att de följde Jesus. 
Så är inte nödvändigtvis fallet med se-
nare tiders kristna ”martyrer”. De krigare 
som stupade under exempelvis korstågen 
hade säkert sina rent personliga religiösa 
övertygelser med sig in i striderna. Men 
det är svårt att argumentera för att den 
medeltida kyrkans skäl att erövra Jerusa-
lem var att sprida det glada budskapet el-
ler visa prov på kristen omsorg för med-
människan.

   Under tre hundra år var de kristna 
förföljda av romarriket. De hade inget 
världsligt att vinna på sin tro eller sin 
kamp. De kunde inte dö hjältemodigt 
med vetskapen om att deras död skulle 
få någon som helst politisk betydelse 
för den kristna gemenskapen. Ingen kan 
klandra den som lyckades rädda sitt liv 
genom att offentligt avsäga sig sin tro. 
Den som valde döden gjorde det nog sna-
rare för att slippa behöva förneka Jesus i 

handling än för att slippa förneka Jesus i 
ord. Även Petrus blev trots allt förlåten 
för den senare sortens förnekelse, vilket 
säkert en och annan vettskrämd kristen 
kunde finna tröst i.
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Denna mässa skapades hösten 2018 för 
och tillsammans med pastoratets ung-
domar för att skapa en gudstjänst och 
mötesplats där ungas röster var högsta 
prioritet. Därför kallades den först ”ung-
domsmässan”, nu har ungdomarna kom-
mit fram till att Skymningsmässa är ett 
bra namn. 
Tidigare har skymningsmässan firats i 
Lessebo men under våren kommer den 
att firas runt om i pastoratet. I kalendariet 
hittar du de datum och platser som aktu-
ella innan påskhelgen. Skymningsmässan 
firas alltid på onsdagkvällar.
I Skymningsmässan hjälps vi åt med de 
olika momenten i gudstjänsten. Vi förbe-
reder genom att ställa fram stolar och lig-
gunderlag till varandra, tänder ljus, väljer 
musik. Ibland är Ungdomskören med och 
sjunger något ur sin repertoar.

skymningsmässan
Lucia från Syrakusa tillhörde dessa sista 
offer för den romerska förföljelsen, hon 
mördades år 304, runt tjugo år gammal. 
Hon antas vara en historik person, även 
om legenden om henne är just en legend. 
Lucia ville ge allt hon ägde till de fattiga 
och gå i kloster. Hennes mor accepterade 
till slut att dottern inte ville gifta sig med 
den tilltänkta mannen. Den tilltänkte 
mannen visade sig däremot inte vara 
lika tillmötesgående utan angav Lucia till 
myndigheterna.

   Den svenska luciatraditionen har gan-
ska lite att göra med den helgonförkla-
rade unga kvinnan från Syrakusa. Mot 
slutet av 1700-talet måste någon dock ha 
upptäkt att datumet för den folkliga se-
den att uppmärksamma vintersolståndet 
genom att besvärja ljusets makter råkade 
sammanfalla med datumet för firandet av 
det katolska helgonet.

   Efter att den julianska kalendern byttes 
ut mot den gregorianska inträffar vin-
tersolståndet den 21-22 december. Den 
tidigare kalendern fick till slut skrotas 
då den visade sig sakta förskjutas genom 
seklerna. När den togs i bruk av Julius 
Caesar inföll midvintersolståndet den 25 
december men under medeltiden hade 
det rört sig till runt den 11-13 december, 
och datumet 13 december har levt kvar i 
folktron som årets mörkaste natt.
Det är en farlig natt, då mörkrets makter 
härjar över jorden. Troll och onda andar 
är särkilt argsinta och människor gör bäst 
i att helt hålla sig inomhus.

   I år vill Act Svenska Kyrkan slå ett slag 
för flickor och unga kvinnor världen 
över som utsetts för liknade övergrepp 
som de som drabbade Lucia. Varje dag 

könsstympas 10 000 flickor. Varje dag 
gifts 30 000 flickor bort. Särskilt argsinta 
troll och onda andar härjar fritt över jor-
den och gör varje natt till årets längsta 
för många barn, ungdomar och vuxna. 
Runt om i landets kyrkor kommer Lucia-
konserterna att fokusera en liten aning 
mer än vanligt på det katolska helgonet 
och människor som delar hennes utsatt-
het idag. En insamling till Act:s arbete 
mot sexuellt våld kommer också att vara 
en del av Luciafirandet. Självklart deltar 
Lessebo-Hovmantorps pastorat i kam-
panjen.

   Lucia vägrade att släppa sitt kall för att 
inordna sig i samhällets normer. Hon 
ville följa Jesus i handling och för det fick 
hon betala med sitt liv. Det ödet drabbar 
få i Sverige idag. Statsmakten förföljer oss 
inte för vår tro men förbjuder oss att gifta 
bort våra barn. För Lucia, som för många 
som lever mer än ett och ett halvt mil-
lennium efter henne, gällde det omvända.

   Kanske är det naivt att tro att våra ljus-
manifestationer och insamlingar uppe i 
kalla norden kan ha någon som helst po-
litisk betydelse för människor som delar 
vardag med Lucia. Men kanske är det cy-
niskt att inte försöka följa Jesus i handling 
även om det framtida resultatet är okänt. 

Sofia Devall, kyrkomusiker

Läs mer:

www.svenskakyrkan.se/act

www.svenskakyrkan.se/jul/lucia

SÅ HÄR GÅR MÄSSAN TILL:

Samling: mässan startar när lugnet lagt 
sig i kyrkan. Klockorna ringer och vi 
sjunger en psalm.

Ordet: vi hjälps åt att läsa en bibeltext. 
Därefter sker ett ”delande”; en form av 
predikan där vi pratar om texten vi läst. 
Kanske känner vi igen något i den från 
våra egna liv, kanske provoceras vi av nå-
got, eller bli berörda på annat sätt.

Rörelse: vi ber genom att tända ljus, läm-
na ifrån oss stenar som symbol för bördor 
vi bär på, skriver böner på lappar och läg-
ger på altaret. Det är självklart helt okej 
att sitta kvar på sin plats.

Förbönsljuset: vi skickar runt vårt för-
bönsljus. När man håller i ljuset kan man 
be högt eller tyst för något man tänker på.

Nattvard: vi sjunger en psalm och firar 
en enkel nattvard där vi hjälps åt att dela 
bröd & vin till varandra.

Avslutning: vi sjunger en psalm och ber. 
Efter sändningsordet kan man själv välja 
att sitta kvar medan musiken fortsätter 
spela - eller smyga ut.
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ungdomsmässan har bytt namn
nu hälsas du välkommen till 
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Manusstopp

11 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.

Källan nr 1 2020

Nästa nummer ute till påsk!

Allsångscafé

Lessebo församlingshem 
lördagen den 14/3 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

Välkommen!  

Pastoratsexpeditionens telefontider
0478-344 00

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

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

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

nu också på instagram:
@lesseboforsamling

Vill du ha ett eget ex av vår månads-
affisch? Kontakta pastorsexpeditio-
nen eller hämta ditt ex i din kyrka! 

Nytt från pastoratet Nytt från pastoratet

Nu är pastoratets lokalavdelning 
för Svenska kyrkans Unga igång!
Svenska kyrkans Unga är en 
öppen gemenskap av barn och 
unga som vill upptäcka och dela 
kristen tro. De cirka 11 500 
medlemmarna finns över hela 
Sverige. Vill du bli medlem, stödmedlem eller 
vuxenmedlem? Läs mer på vår hemsida eller 
kontakta Magdalena Devall, uppgifter på sista 
sidan.

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   Act Svenska kyrkan

hovmantorp kl 11
Gudstjänst med utdelning av doplöv. 
Barnkören medverkar

ekeberga kl 11
Mässa med utdelning av dopgåva

ljuder kl 16
Gudstjänst i Skruvs kapell 
med utdelning av dop-
gåva

lessebo kl 16
Mässa där Skrammel 
medverkar

kyndelsmässodagen 2/2
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TACK till dig som svarade på vår enkätun-
dersökning ”Du är viktig!” som skickades ut 
till alla som får församlingstidningen Källan 
i sin brevlåda samt via pastoratets sociala 
medier. Vi fick 384 svar!

De flesta svarande var tillhöriga Svenska 
kyrkan, kom från någon av orterna i pas-
toratet och beskrev sin relation till Svenska 
kyrkan som ”neutral” (besöker kyrka och 
gudstjänst i samband med dop, bröllop, 
konfirmation, tacksägelse, begravning, jul, 
påsk och dyl). 

Medeltalet på frågan om hur betydelsefull 
Svenska kyrkan är för en blev 6, på en skala 
0-10. Vad gäller frågan om vad de svarande 
tänker på när de hör ”Svenska kyrkan” är det 
främst ”Tradition & högtid” som sticker ut. 
Därefter ”Kyrkobyggnaden” och ”Kyrko-
gården”. Övriga möjliga svar, som talar mer 
om kyrkans verksamhet och tro, har fått 
färre klick. Av dem är ”Församlingsgemen-
skapen” den som fått flest svar.

Det går att läsa ut att Svenska kyrkan för 
dessa 384 personer har betydelse; man har 
valt att svara på enkäten och på frågan om 
vad kyrkan bör fokusera på står det jämnt 
mellan mellan ”en viktig samhällsfunktion 
vars främst uppgift är att förvalta tradition 
& historia” och ”ett trossamfund vars främ-
sta uppgift är att samla sina medlemmar för 
de grundläggande uppgifterna (gudstjänst, 
diakoni, undervisning & mission)”. Det 
finns alltså en förståelse för att kyrkans upp-
drag innebär båda dessa delar.

I de fria kommentarerna märktes dock 
att det fortfarande, snart tjugo år senare, 
finns en bild av att Svenska kyrkan fortfa-
rande agerar ”statskyrka”, vilket inte är sant. 
Svenska kyrkan har visserligen i uppdrag 
från svenska staten hand om begravnings-
väsendet och därmed våra kyrkogårdar, 
men den största delen av Svenska kyrkans 
arbete handlar om att agera det trossamfund 
hon faktiskt är. 

Lessebo-Hovmantorps pastorat har alltid 
varit en del av Lessebo kommun och en 
självklar plats för många individer, grup-
per och företag att relatera till. På senare år 
arbetar vi tydligt med kommunikation utåt, 
vilket kan göra att det blir än tydligare att 
det är så mycket mer än den klassiska bilden 
av vad kyrkan är, som vi sysslar med i våra 
verksamheter.

om vår enkät-
undersökning

TEXT: Magdalena Devall
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ljuder församling

ur kalendariet

3 söndagen i advent 15/12         kl. 18.00
Luciagudstjänst i kyrkan med 
Kyrkverksta´n och Barbro Fellinger

4 sön i advent 22/12           kl. 16.00
Musikgudstjänst i Ekeberga kyrka med 
körsång av Hovmantorps Damkör och 
Christallen

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

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

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

Kyndelsmässodagen 2/2           kl 16.00
Mässa i kyrkan med utdelning av dop-
gåva. Kyrkverksta´n medverkar

Onsdagen 5/2            kl. 18.30
Skymningsmässa i Skruvs kapell med 
ungdomsgruppen

Fastlagssöndagen 23/2           kl. 16.00
Mässa i Lessebo kyrka med upptakt 
inför fasteinsamlingen. Skrammel och 
kyrkokören medverkar. Pastoratets in-
ternationella grupp. Kaffe och semlor

Långfredagen 10/4            kl 11.00
Långfredagsgudstjänst med Stabat 
Mater av Pergolesi

se kalendariet på s.17-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
17/12 julbön OBS! Tisdag
15/1 andakt
29/1 andakt
12/2 andakt
26/2 andakt
11/3 andakt
25/3 andakt
8/4 mässa
22/4 andakt

kapellfrukost i skruvs kapell
Vi samlas en stund för gemensam fru-
kost och program. 

Lördagar kl. 9 - 11

 Vårens datum är 15/2 och 4/4

ur kalendariet 

Påskdagen 12/4            kl 11.00
Pastoratsgemensam påskmässa i Les-
sebo kyrka

Annandag påsk 13/4           kl. 12.00
Pilgrimsvandring från Ljuder kyrka

Annandag påsk 13/4           kl. 16.00
Mässa för vandrare och andra i Skruvs 
kapell
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PPSSAALLMMEENN
"Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
aaaa aaaa aaaaaa
ljuder de orden,
änglarnas glädjebud."

korsord 1 Vad passar bättre i vintermörkret än att sätta sig i favoritfåtöljen med en 
kopp varm dryck och lösa ett korsord! Varsågod, vi serverar här det sist-
nämnda och resten får du ordna med själv! Lösningen får du i nästa nummer!



12 13

hösten i bilder

Lena Blomquist
Anja Budischewski
Inga-Britt Andersson
Magdalena Devall
Anneli Ahtee

FOTO:

BAKGRUNDSFOTO:  Minneslunden i Hovmantorp vid allhelgonahelgen

Kontraktsprost Peter Wick-
ström vid visitationshögmäs-
san i Lessebo

Leonards orkester med Bengt 
Harling och Louise Lövmo vid 
Leonard Cohen-gudstjänsten 
”Halleluja” i Lessebo kyrka

Superhjältar kan se ut på flera  
olika sätt! Här är en vid famil-
jegudstjänsten med superhjäl-
tetema i Hovmantorp

Minnesgudstjänst med ljuständning vid allhelgona i 
Hovmantorps kyrka

UL, Unga Ledare, har körövning i Lessebo kyrka

Ljusbäraren i Skruvs 
kapell är fylld med ljus 
vid en stilla mässa un-
der hösten
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gudstjänster på serviceboenden

Bore 
tisd. kl. 13.30
17 dec julbön
7 jan andakt
21 jan andakt
4 feb andakt
18 feb andakt
3 mars andakt
17 mars andakt
31 mars mässa
14 april andakt

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30
19 dec julbön
9 jan andakt
23 jan andakt
6 feb andakt
20 feb andakt
5 mars andakt
19 mars andakt
2 april mässa
16 april andakt

hovmantorps församling

se kalendariet på s.17-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

ur kalendariet

4 sön i advent 22/12           kl. 16.00
Musikgudstjänst i Ekeberga kyrka med 
körsång av Hovmantorps Damkör och 
Christallen

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

Julafton 24/12            kl 23.30
Julnattsmässa med sång av Alexandra 
Hedin och musik av Joakim Nilsson

Annandag jul 26/12            kl 16.00
Gudstjänst vid brasan i församlings-
hemmet med julens önskepsalmer

Trettondedag jul 6/1            kl 16.00
Gudstjänst i kyrkan

Kyndelsmässodagen 2/2           kl. 11.00
Gudstjänst med doplövsutdelning. Barn-
grupperna medverkar

Fastlagssöndagen 23/2           kl. 16.00
Mässa i Lessebo kyrka med upptakt 
inför fasteinsamlingen. Skrammel och 
kyrkokören medverkar. Pastoratets in-
ternationella grupp. Kaffe och semlor

Annandag påsk 13/4           kl. 12.00
Pilgrimsvandring från Ljuder kyrka

Annandag påsk 13/4           kl. 16.00
Mässa för vandrare och andra i Skruvs 
kapell

gemenskapen (fd kvällssyföreningen)

Träffas kl 17.00-18.30 i församlings-
hemmet tredje torsdagen i månaden:
Första träffen är den 16 januari 2020.
Välkommen att vara med! Kontakta 
Inga-Lill Ingemarsson 0478-407 82

julklappshandla ...
.. i församlingshemmet! 
I vår lilla bokhandel finns böcker och andra 
saker för både barn och vuxna. Bara säg till 
någon i personalen så hjälper vi dig!

FOTO: An-

terminsstart ...
.. för barngrupperna sker under v. 4
Församlingen säger tack för den här 
terminen, önskar en god jul och välkom-
nar dig tillbaka efter nyår igen!

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:

21/1 3/3
4/2 17/3
18/2 31/3

berghälla
Torsdagar kl. 13.30
19/12 julbön
9/1 andakt
23/1 andakt
6/2 mässa
20/2 andakt
5/3 andakt
19/3 andakt
2/4 andakt

lessebo församling

se kalendariet på s.17-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

1 sön e trettondedag jul 12/1     kl 11.00
Mässa med Allsångskören och kyrkokö-
ren. Avtackning av kantor Olle Persson

Fastlagssöndagen 23/2           kl. 16.00
Mässa i Lessebo kyrka med upptakt 
inför fasteinsamlingen. Skrammel och 
kyrkokören medverkar. Pastoratets in-
ternationella grupp. Kaffe och semlor

Askonsdagen 26/2           kl. 19.00
Askonsdagsmässa i kyrkan 

Onsdagen 4/3            kl. 18.00
Mässa i kyrkan 

Fredagen 6/3            kl. 18.00
Världsböndagen

Jungfru Marie beb.dag 22/3       kl. 16.00
Musikgudstjänst med Kristinakören

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30

Se aktuella datum i kalendariet
Välkommen! 

passionsandakter
Lessebo kyrka söndagar kl. 18.00
1/3    8/3             29/3

skymningsmässa
Lessebo kyrka onsdagar kl. 18.00
15/1  11/3
22/1  18/3
29/1  1/4
12/2
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ekeberga församling

se kalendariet på s.17-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

ur kalendariet

4 sön i advent 22/12           kl. 16.00
Musikgudstjänst med två av pastora-
tets körer. Glögg och pepparkakor samt 
insamling till Act:s julinsamling

Julafton 24/12             kl 10.00
Julbön för hela familjen. Glögg och pep-
parkakor

Juldagen 25/12            kl 07.00
Julotta med Kosta musikkår

Kyndelsmässodagen 2/2           kl 11.00
Mässa med utdelning av dopänglar till 
de barn som döpts i församlingen det 
senaste året

Sexagesima 16/2           kl 16.00
Musikgudstjänst med Peter Frostman 
och Yvonne Tuvesson Rosenqvist. Solis-
terna framför musik av Dietrich Buxte-
hude

Fastlagssöndagen 23/2           kl. 16.00
Mässa i Lessebo kyrka med upptakt 
inför fasteinsamlingen. Skrammel och 
kyrkokören medverkar. Pastoratets in-
ternationella grupp. Kaffe och semlor

Onsdagen 26/2            kl. 18.30
Skymningsmässa i kyrkan med ung-
domsgruppen

Onsdagen 4/3            kl. 18.00
Mässa i Lessebo kyrka med biskop Fred-
rik Modéus

servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

18/12 julbön    19/2 andakt
8/1 andakt    4/3 andakt
22/1 andakt    18/3 andakt
5/2 andakt    1/4 mässa

kalendarium
detta händer i våra kyrkor 22/12 2019 - 13/4 2020

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Sö 22/12 Se övriga  11.00  Se övriga 16.00
4 sön i   Mässa  Skruvs kapell   Musikgudstjänst
advent    Mässa    Damkören & Chriistallen
________________________________________________________________________________

Ti 24/12 10.00  10.00  10.00  10.00
Julafton   Julbön  Julbön  Levande julkrubba Julbön
    Angelica Rehnlund
    sång

  23.30    23.30
  Mässa    Mässa
  Olle Persson, sång   Alexandra Hedin, sång

On 25/12 Se övriga 06.00  Se övriga 07.00
Juldagen     Julotta    Julotta
    Yvonne Tuvesson   Kosta musikkår
    Rosenqvist, sång

To 26/12 Se övriga Se övriga 16.00  11.00
Annandag       Förs.hemmet Mässa
jul      Julens önske-
      psalmer

Sö 29/12 Se övriga 16.00  11.00  Se övriga
Söndagen   Skruvs kapell Mässa
efter jul    Mässa
________________________________________________________________________________

Ti 31/12 17.00  Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
Nyårsafton   Nyårsbön
  Marie Myhrberg, sång

On 1/1  Se Hovmantorp Se Hovmantorp 16.00  Se Hovmantorp
Nyårsdagen     Mässa

Sö 5/1  Se Ekeberga Se Ekeberga Se Ekeberga 11.00
Söndagen       Mässa
efter nyår
________________________________________________________________________________

Må 6/1  16.00  16.00  16.00  16.00
Trettondedag Gudstjänst Skruvs kapell Gudstjänst Mässa
jul  Julfest  Gudstjänst
    Hanna Sjöberg, sång

On 8/1  08.30  
  Veckomässa  

Långfredagen 10/4           kl 15.00
Långfredagsgudstjänst i kyrkan. Denna 
gudstjänst sänds även i SR P1 under 
långfredagen

Påskdagen 12/4            kl 11.00
Pastoratsgemensam påskmässa i Les-
sebo kyrka

Annandag påsk 13/4           kl. 12.00
Pilgrimsvandring från Ljuder kyrka

Annandag påsk 13/4           kl. 16.00
Mässa för vandrare och andra i Skruvs 
kapell

barnverksamheten
Barnverksamheten har under hösten 
lagts på is, då vi haft för få anmälda till 
gruppen ”Gud & Blandat” (fr. 4 år). Om 
du känner ett barn i någon av åldrarna 
4-12 år som är sugen på att vara med 
i en grupp i sockenstugan under våren, 
hör av dig till Magdalena Devall (kon-
taktuppgifter på baksidan). När vi är 
minst 5 deltagare startar vi upp igen!
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Sö 12/1 11.00  16.00  Se övriga Se övriga
1 sön efter   Mässa  Skruvs kapell
trettondedag Avtackning kantor Mässa
jul  Olle Persson
  Körmedverkan

On 15/1 08.30  
  Veckomässa  

  18.00  
  Skymningsmässa  

Sö 19/1 Se övriga Se övriga  11.00  16.00
2 sön efter       Mässa  Mässa
trettondedag jul
________________________________________________________________________________

On 22/1 08.30  
  Veckomässa  

  18.00  
  Skymningsmässa  

Sö 26/1 16.00  11.00  Se övriga Se övriga
3 sön efter   Mässa  Skruvs kapell
trettondedag jul   Mässa
________________________________________________________________________________

On 29/1 08.30  
  Veckomässa  

  18.00  
  Skymningsmässa  

Sö 2/2  16.00  16.00  11.00  11.00
Kyndelsmässo-   Mässa  Gudstjänst Gudstjänst  Mässa
dagen  Skrammel Dopfest   Barnkören Utdelning av dopgåva
    Kyrkverksta´n Utdelning av doplöv
________________________________________________________________________________

On 5/2  08.30  18.30
  Veckomässa  Skruvs kapell
    Skymningsmässa  

Sö 9/2  11.00  16.00  Se övriga Se övriga
Septuagesima   Mässa  Skruvs kapell
  Allsångskören Mässa
________________________________________________________________________________

On 12/2 08.30  
  Veckomässa  

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

kalendarium
med reservation för ändringar

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

kalendarium
med reservation för ändringar

On 12/2 18.00  
  Skymningsmässa  
  Årsmöte Sv Ky Unga

Lö 15/2    09.00  
    Skruvs kapell
    Kapellfrukost

Sö 16/2 Se övriga Se övriga  11.00  16.00
Sexagesima       Mässa  Musikgudstjänst
        Solister framför musik av  
        Dietrich Buxtehude
________________________________________________________________________________

On 19/2 08.30    18.00
  Veckomässa    Skymningsmässa

Sö 23/2 16.00  11.00  Se övriga Se övriga
Fastlags  Mässa  Skruvs kapell
söndagen   Mässa

________________________________________________________________________________

On 26/2 19.00    08.30  18.30
  Askonsdagsmässa   Veckomässa  Skymningsmässa  

Sö 1/3  18.00  Se övriga  16.00  11.00
1 sön i    Passionsandakt   Musikgudstjänst Mässa
fastan      Tema Dan Andersson
________________________________________________________________________________

On 4/3  08.30  
  Veckomässa  

  18.00  
  Mässa  

Fr 6/3  18.00  
  Världsböndagen

Sö 8/3  18.00  16.00  Se övriga 11.00
2 sön i    Passionsandakt Skruvs kapell   Mässa
fastan    Mässa
________________________________________________________________________________

On 11/3 08.30  
  Veckomässa  
  18.00  
  Skymningsmässa  

act svenska kyrkans fasteinsamling inleds!
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information från kyrkogårdsförvaltningen

Lö 14/3  15.00  
  Församlingshemmetl
  Allsångscafé

Sö 15/3 18.00 Obs tiden! Se övriga  11.00  Se övriga
3 sön i     Mässa    Mässa
fastan  Ungdomsgruppen
________________________________________________________________________________

On 18/3 08.30
  Veckomässa 

  18.00
  Skymningsmässa 

Sö 22/3 16.00  11.00  Se övriga Se övriga
Jungfru Marie  Musikgudstjänst Mässa
beb.dag  Kristinakören
________________________________________________________________________________

On 25/3 08.30
  Veckomässa 

  18.00
  Skymningsandakt  

Sö 29/3 18.00  Se övriga  16.00  11.00
5 sön i    Passionsandakt   Taizémässa Mässa
fastan
________________________________________________________________________________

On 1/4  18.00  18.30
  Skymningsmässa  Skruvs kapell
    Veckomässa

Lö 4/4    09.00
    Skruvs kapell
    Kapellfrukost

Sö 5/4  11.00  Se övriga  16.00  Se övriga
Palmsöndag  Mässa    Mässa
  Skrammel
  Pajbuffé
________________________________________________________________________________

Må 6/4  19.00
  Lessebo kapell på kyrkogården
  Öppen meditationsstund

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

kalendarium
med reservation för ändringar

kalendarium
med reservation för ändringar

Ti 7/4  19.00
  Lessebo kapell på kyrkogården
  Öppen meditationsstund 

On 8/4  08.30
  Veckomässa 
  18.00
  Skymningsmässa  

To 9/4  19.00  19.00  19.00  19.00
  Mässa   Mässa  Mässa  Mässa

Fr 10/4  Se övriga 11.00  Se övriga  15.00
Långfredag     Långfredagsgudstjänst  Långfredagsgudstjänst
    Stabat mater av Pergolesi

Sö 12/4 08.00  Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
Påskdagen   Påskotta

  11.00
  Påskmässa
  Körmedverkan
________________________________________________________________________________

Må 13/4 Se Ljuder  12.00  Se Ljuder Se Ljuder
Annandag påsk     Pilgrimsvandring

    16.00
    Skruvs kapell
    Mässa

dags at t förnya gr avrät ter
Du som är gravrättsinnehavare för en grav-
rätt som går ut i år har fått eller kommer att 
få ett brev hem om detta under december 
månad. 
Du uppmanas att bestämma dig för om du 
vill förnya gravrätten eller återlämna den. 
Förnyelsen gäller för 15 år och en adminis-
trativ kostnad om 1100 kronor tas ut för 
detta.

Oavsett vilket beslut du tar ska blanketten 
skickas in till pastorsexpeditionen senast den 
dag som står i brevet.
Väljer du att förnya får du hem ett nytt grav-
brev med den förnyade tiden angiven och en 
faktura på beloppet.
Väljer du att återlämna kommer du att få yt-
terligare ett brev där du får ta ställning till om 
du vill ta bort ev gravsten själv eller om du 
överlåter den till kyrkogårdsförvaltningen.
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white christmas
i’m dreaming of a

Vilken färg har julen egentligen? 
De flesta skulle kanske säga röd 

och se tomtar, julgranskulor och an-
nat pynt i nämnda färg framför sig. 
Några kanske tycker grönt med tan-
ke på julgranens friska grönska. 
Men Irving Berlin, han visste med sig där 
han satt och skrev sin sång vid poolkan-
ten vid Biltmore Hotel i Phoenix, Arizo-
na en dag innan julen 1940 att julen, den 
är vit!

Det imponerar faktiskt att han var så 
liturgiskt medveten att han ägnade 

en hel sång åt julens kyrkliga färg, en sång 
som dessutom tillhör de bäst säljande i 
världen! Eller nä, nu hittar jag nog på lite 
… Som jude funderade nog inte Irving 
Berlin särskilt mycket på liturgin inom 
kristendomen. Sången handlar ju helt en-
kelt om snö.

Vän av ordning undrar kanske över 
ordet liturgi som jag använt mig av 

några gånger nu. Vad betyder det? Känns 
ju som rena rama grekiskan tänker kan-
ske du. Och du kunde inte ha mer rätt! 
Visst är det grekiska och det betyder 

tjänst för Gud och handlar alltså om våra 
gudstjänster.

För att markera olika stämningar och 
vad vi firar, används i kyrkan olika 

liturgiska färger som du bland annat kan 
se på prästens stola (det långa band som 
präster och diakoner bär runt halsen) och 
mässhake (det ärmlösa plagg som hängs 
över axlarna när mässa firas). Även al-
tarets antependium, det tygstycke som 
hänger framför altaret, skvallrar om vil-
ken liturgisk färg som gäller just då. 

Vilka är då färgerna? Grönt är den 
vanligaste färgen och den står för 

växande och mognad. Huvudsakligen an-
vänds den under trefaldighetstiden och 
det ger oss ett kom-ihåg-knep: när det 
gröna gräset växer ute är den liturgiska 
färgen samma som gräset! Vitt är gläd-
jens, renhetens och festens färg och an-
vänds vid de flesta större högtider, tex jul 
och påsk.

Lila (violett) är eftertankens och bot-
göringens färg och används främst 

under fastan och advents-tiden. Det är 
alltså den färg som följer oss medan vi 

tänder våra fyra ljus i vår väntan på julen.

Rött leder tankarna till blod och då 
är kopplingen till martyrer inte 

långsökt. Rött symboliserar också den 
helige Ande och färgen används på de 
helgdagar som firas till minne av mar-
tyrer samt vid pingst som är den helige 
Andes dag. Vid jul används rött på an-
nandagen som är den helige Stefanos dag. 
Och så till sist svart. Det är sorgens färg 
och används i princip bara på långfreda-
gen. 

Det var en kortfattad genomgång av 
de liturgiska färgerna och var och 

när de används. Fundera nästa gång du 
är i kyrkan vilken färg som är aktuell då 
och om du kommer ihåg vad den står för! 
Men för att svara på den inledande frågan 
så kan man ju säga att liturgiskt är julen 
vit men eftersom vitt består av en bland-
ning av ljus av alla färger så ger det frihet 
att välja den man tycker bäst om!

Oavsett vilken färg din jul har och 
oavsett om du delar Irving Berlins 

längtan efter snö eller inte så önskar jag 
dig en välsignad och fridfull julhelg!

TEXT & FOTO: Anneli Ahtee

Bakgrundsfotot föreställer en stola i respek-
tive liturgisk färg. Dessa stolor finns och an-
vänds i Hovmantorps kyrka
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist
Tfn  344 05
epost: gustav.schonqvist@svenskakyrkan.se
Steven Fredriksson
Tfn  344 07
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

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

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

Sofia Devall
Tfn. 344 08 
epost: sofia.devall@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 sociala medier!
facebook/lessebo.hovmantorp

Instagram: @lesseboforsamling

ADMINISTRATION
Kamrer Anders Gustavsson
Tfn. 344 02
epost: anders.gustavsson2@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

Trainee Michelle Sjöberg
Tfn. 344 18
epost: michelle.sjoberg@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 Devall
Tfn. 344 25
epost: magdalena.devall@svenskakyrkan.se

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


