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kristus är uppstånden!
”Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset!”
Det är Skorpan i Bröderna Lejonhjärta 
som ropar det till sin bror när allt är så 
nattsvart att de väljer att hoppa utför 
stupet. Astrid Lindgren kan som ingen 
annan berätta om att det finns ljus i 
mörkret för både barn och vuxna. Det 
är nog därför vi så gärna återkommer 
till hennes berättelser om och om igen. 
Det finns hopp! Ge inte upp! Ronja, Pip-
pi, Rasmus, Madicken, Emil och Ida, alla 
får de ropa vårskrik, sjunga sånger och 
skutta runt i pur glädjeyra även efter de 
största sorgerna och de kallaste vint-
rarna. Vi bara älskar att få höra om det, 
och vi behöver det så väl!

Jag tycker om alla årstider, men våren 
är det något alldeles särskilt med. Gläd-
jen över varje nytt tecken på livskraft i 
skog och trädgård överträffar allt an-
nat. Det viktigaste och starkaste vår-
skriket genom alla tider, det som ger 
liv, kraft och växt åt hela skapelsen, är 
självklart:
”Kristus är uppstånden!” Och svaret 
som ljuder över land och hav: ”Ja! Han 
är sannerligen uppstånden!”

Utan det skulle varken barnboksförfat-
tare, präster eller någon som helst av 
oss ha något ljus att sprida. Så låt oss 
mötas i kyrkor, i naturen och på alla 
ställen där möten är möjliga, och dela 
vårskrik, bröd och liv med varandra. 
Delad sorg är halv sorg och delad glädje 
är dubbel glädje.

”Varför stannar ni i mörkrets rum?
Han är inte här han lever!
Släpp in ljuset, Guds mysterium.
Uppstånden är Guds son!”     

Sv Ps 742:2

Lena Blomquist
komminister
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Våra 
påsktraditioner

PÅSKAFTON ÄR VÅR PÅSKFEST
I Sverige firar vi påskhelgens stora fest 
på påskafton, trots att helgen egentli-
gen inte infaller förrän på söndagen. 
Det beror på att vi i Sverige oftare firar 
”aftnar” än de verkliga helgdagarna ef-
tersom man förr i tiden räknade att den 
nya dagen började kl 18 kvällen innan. 
På påskafton dukar vi påskbordet och 
sätter in påskris, gärna med urblåsta ägg 
som prydnad. 

ÄTA LAMM - EN JUDISK TRADITION
På påskbordet har vi saker som sill, Jans-
sons frestelse, lax, godis, påskmust och 
självklart ägg. Att äta lamm på påskaf-
ton eller påskdagen är en förhållandevis 
ny tradition i Sverige men kommer från 
en mycket gammal judisk tradition (an-
dra Moseboken, kapitel tolv). Traditio-
nen är också kopplat till ”påskalammet” 
som Jesus och lärjungarna var samlade 
för att äta på skärtorsdagens kväll.

ÄGGET ÄR EN SYMBOL FÖR LIV
Få maträtter är så starkt förknippade 
med en högtid som ägg är förknippat 
med påsken. Det finns flera orsaker till 
att vi äter mycket ägg under påsken. 
Ägg är en gammal symbol för liv, därför 
passar det bra med ägg när vi firar att 
Jesus uppstått från döden. Genom det 
hårda skalet, en symbol för graven, bry-
ter Kristi nya liv fram. 
Men påskens äggtradition har också 
en praktisk anledning. Tidigare var det 

många som inte åt ägg under fastetiden 
före påsk. När fastan var slut var det vår, 
en tid på året när hönorna börjat värpa 
och det fanns mycket ägg så då fick man 
passa på att njuta av äggen.
Det godisfyllda påskägg som vi idag ger 
till varandra är alltså en symbol.

PYNT I PÅSKENS FÄRGER
Att vi symboliserar färgen gult med 
påsk är antagligen även det kopplat till 
äggen, eller rättare sagt kycklingarna 
som kommer från dem. Även höns, tup-
par och fjädrar i glada färger, som pry-
der både påskkort och bonader, har ju 
starka kopplingar till just ägget. 

FÄRGA ÄGG MED LÖKSKAL
Att måla ägg under påsk är en rolig ak-
tivitet för både stora och små. Men man 
kan också koka äggen tillsammans med 
olika saker som rödbetor, lökskal eller 
kaffesump för att färga dem. De färgade 
äggen kan man använda för både deko-
ration och ägglekar.

DUKA MED VIT ELLER GUL DUK
När man ska duka fram påskbordet är 
det vanligast att välja mellan två färger 
på bordsduken. Om man vill välja den 
kyrkliga traditionen så ska duken vara 
vit som är glädjens färg, men många 
brukar också välja en gul duk, som en-
ligt den folkliga traditionen har blivit 
påskens färg.
Vill man göra lite extra fint så kan man Fo
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tack petra!
Petra Hammar, som varit församlingsmusiker i vårt pastorat se-
dan september 2017, har på egen begäran slutat sin anställning 
hos oss och går nu vidare till en liknande tjänst i Emmaboda 
pastorat.Vi tackar för det engagemang och den entusiasm som 
Du spridit ibland både barn och vuxna - med musiken som red-
skap. I arbetslaget har du gett avtryck genom Din spontanitet 
och Ditt frimodiga sinne. Detta har i sin tur bidragit till ett gott 
medarbetarskap.
Tack för Din fina insats i vårt pastorat och vi önskar Dig samti-
digt Guds rika välsignelse i Ditt nya uppdrag!

tack jenny!
Jenny Westerlund har arbetat deltid i vår organisation sedan 
hösten 2017, ca 1-2 dagar/vecka. Hennes närvaro har inneburit 
en lättnad för många av oss då uppdraget till stor del inneburit 
problemlösning av administrativ och ekonomisk karaktär; kon-
teringar, HR-ärenden, försäkringsfrågor etc.
Ditt positiva bemötande och Din snabba hantering av uppkom-
na ärenden har i många fall underlättat arbetet för såväl perso-
nal som förtroendevalda. 
Tack Jenny för den tid Du varit hos oss och lycka till i Ditt nya 
uppdrag!

låta en bukett med påskliljor pryda bor-
det. Likaså ett påskris med färgglada 
urblåsta ägg. Påskriset är från början en 
påminnelse om hur Jesus plågades när 
han korsfästes, men idag används det 
som dekoration för att det är fint.

PÅSKLEKAR
Ägglekar som äggpickning och ägg-
rullning är populära framför allt i södra 
Sverige, helst utomhus.
Äggpickning är en gammal lek med 
anor från medeltiden. Leken börjar med 
att varje deltagare får varsitt hårdkokt 
ägg som man gärna får måla för att ägg-
gen ska gå att skilja åt. Under själva 
leken tävlar man en mot en. Leken går 
ut på att man ska knacka toppen av sitt 
oskalade ägg mot motståndarens ägg. 
Den som längst lyckas undvika en skada 
på sitt ägg vinner. Vinnaren går vidare 
till nästa omgång medan deltagaren med 
ett trasigt ägg blir utslagen ur tävlingen. 
Leken fortsätter till dess endast en delta-
gare är kvar med ett oskadat ägg. 

PÅSKKÄRRINGAR OCH PÅSKELDAR
Påskkärringarna idag är annorlunda än 
de häxor man förr trodde fanns. Idag 

klär barn ut sig till påskgummor och 
påskgubbar, knackar på dörrar, bjuds 
på godis och önskar en glad påsk. Detta 
sker antingen på skärtorsdagen eller på 
påskafton, beroende på vart i landet man 
bor.
I Västsverige tänder man påskeldar och 
fyrar av smällare. Genom eld och smäl-
lare trodde man sig förr kunna skrämma 
bort ondskan och häxorna som återvän-
de från Blåkulla natten mellan skärtors-
dagen och långfredagen. På Blåkulla 
trodde man i det gamla bondesamhället 
att de hade varit iväg och träffat djävu-
len.

PÅSKENS GUDSTJÄNSTLIV
Påsknattsmässan går från sorg till glädje
På natten till påskdagen besöker många 
påsknattsmässan. Påskdagen är Kristi 
uppståndelsedag och den vill man möta 
med så mycket fest och glädje som möj-
ligt. Därför sker det en dramatisk över-
gång från långfredagens sorg till påsk-
dagens glädje under den här mässan. 
Inne i kyrkan tänds ljus och man hälsar 
varandra med den urgamla påskhäls-
ningen: ”Kristus är uppstånden. Ja han 
är sannerligen uppstånden.”

välkommen sofia!
Sofia Devall innehar ett långtidsvikariat som församlingsmusi-
ker i pastoratet. Hon kommer bl a att leda barnkör, vara en del 
av arbetslaget i barnverksamheten samt ingå i ledarteamet när 
det gäller konfirmandarbetet. 
Församlingarna kommer också att möta Sofia som musiker i 
olika typer av gudstjänster.
Vi hoppas att Du kommer att trivas med oss i arbetslaget och 
med uppdraget att vara kyrkomusiker tillsammans med både 
unga och äldre!
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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

Källan nr 3 2019

Nästa nummer  
ute i slutet av juni!

Manusstopp
14 maj

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


Påskmässa den 21/4    kl 11
Hovmantorp kyrka
”Kristus är uppstånden!” Damkören, 
Christallen, Kristinakören, Kyrkokö-
ren och Allsångskören medverkar

Nytt från pastoratet

Veckomässa i Taizéhörnan
Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30  

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.
Kl 16 firas det mässa i Ekeberga kyrka för vandrare 
och alla andra

resultatet för julkampanjen

I årets julkampanj ”En flicka är född” uppmärksam-
mades kampen för flickors rättigheter. Tillsammans 
samlade vi in 39,4 miljoner kronor till Svenska kyr-
kans internationella arbete.
-  Insamlingsresultatet visar på ett stort engage-
mang och en vilja att dela med sig för att fler män-
niskor ska kunna leva värdiga liv. Utan gåvor, kollek-
ter och lokala insamlingsaktiviteter hade vi inte nått 
detta fina resultat. Tack till alla som bidragit! säger 
Eva Pérez Järnil, Insamlingschef på Svenska kyrkans 
internationella arbete.

39 400 000 kr
stabat mater 
ljuder kyrka
långfredagen 19/4 kl 11
Musikgudstjänst Stabat Mater av 
G B Pergolesi 

Medverkan av: 
Yvonne Tuvesson Rosenqvist, sopran 
Marie Myhberg, alt 
Ingeborg Aldén & Peter Frostman, violin 
Gunbritt Holmstedt Elmgren, viola 
Kent-Inge Henrixon, cello 
Christina Johansson, piano

kyrkresa för pastoratet
Söndagen 8/9                     kl. 8-19

Vår årliga heldagskyrkresa med buss 
från Hovmantorps kyrka går i år till 
Båstad med omnejd. Dagen kommer 
att innehålla såväl gudstjänst som 
natur och kultur. Lunch och kaffe blir 
det också förstås! 

Resan kostar 250 kr och betalas kon-
tant (sedlar eller Swish) i bussen.

Anmälan senast 30/5 med namn, te-
lefonnummer och ev specialkost till:

lena.blomquist@svenskakyrkan.se, 
sms 072 742 80 04 eller ring till
expeditionen 0478-344 00 eller
Lena 0478-344 12.

Välkommen!

Nytt från pastoratet
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Act 
Svenska kyrkan kommer att 

göra samma saker som det som idag be-
nämns Svenska kyrkans internationella arbete. Det 
vill säga stöd till teologisk utbildning, humanitärt 
katastrofarbete, långsiktigt diakonalt biståndsar-

bete och påverkansarbete.

Namnet Act Svenska kyrkan är 
mångfacetterat. Act betyder agera. 
Som kristna kan vi inte stå bredvid 
när människors värde kränks och 
skapelsens integritet hotas. Guds 
kärlek utmanar var och en av oss 
att visa omtanke och ta ansvar för 
varandra, bidra till ett bättre sam-
hälle och en ekologiskt hållbar mil-
jö. I Jesu efterföljd är vi kallade att 
agera och stå upp för tron om att vi 
alla är skapade till Guds avbild.
Kopplingen finns också till ACT-
alliansen som står för Action by 
Churches Together. ACT-alliansen 
är världens största allians av kristna 
organisationer och kyrkor som job-
bar tillsammans för internationell 
diakoni samt med humanitärt ar-
bete och påverkansarbete.

 Hur påverkas verksamheten   
          av namnbytet?  

Den 5 maj byter Svenska 
kyrkan Internationellt arbete 
namn till Act Svenska kyrkan. 

- Det nya namnet ska göra det 
lättare för människor att för-
stå vilka vi är, vad vi gör och 
vad vi står för. Under de kom-
mande åren behöver vi arbeta 
intensivt för att det viktiga 
arbete som vi gör ska bli mer 
känt. Det behövs för att öka 
engagemang, kunskap och in-
samling, så att vi kan utveckla 
partnerrelationer och tillsam-
mans försvara människors 
värdighet och rättigheter runt 
om i världen, säger Erik Lysén, 
internationell chef.

Tillsammans med kyrkor och 
organisationer arbetar Act 
Svenska kyrkan långsiktigt 
med att stödja kyrkliga ledare 
och stärka arbetet mot fat-
tigdom, förtryck och orättvi-
sor. Genom samarbeten med 
lokala krafter kan Act Svenska 
kyrkan också agera snabbt på 

 Vad står Act      
         Svenska kyrkan     
         för? 

nytt namn - samma viktiga arbete 
plats när katastrofer inträffar. Dess-
utom gör samarbetet att man har 
en stark påverkansröst i exempelvis 
jämställdhetsfrågor.

- På många platser är kyrkan en vik-
tig normbildare och påverkar bland 
annat synen på kvinnors och mäns 
roll i samhället. Därför har kyrkor 
en unik möjlighet att driva frågor 
för jämställdhet och mänskliga rät-
tigheter. Det är en styrka att vara 
kyrka, säger Erik Lysén. 

- Vår inspiration är en livsbejakande 
tro, som sätter människors lika vär-
de och rättigheter i centrum för allt 
arbete. 
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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:
30/4
14/5
28/5 Avslutning med sillunch.
          Anmälan!

berghälla
Torsdagar kl. 13.30

18/4   Mässa
30/4   Vårsånger med Anna och Olle
2/5   Inställt!
16/5   Mässa i kyrkan
13/6   Andakt

Lessebo församling

Se kalendariet på s.20-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Måndag 15/4         kl. 19.00
Golgatavandring. Samling i vapenhuset

Skärtorsdagen 18/4        kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa i kyrkan

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

OBS! Ingen påsknattsmässa i år!

Påskdagen 21/4        kl. 08.00
Påskotta med frukost

Påskdagen 21/4            kl. 11.00
”Kristus är uppstånden!” Påskmässa 
i Hovmantorps kyrka med körer från 
hela pastoratet

2 söndagen i påsk 28/4        kl. 18.00
Aviciimässa med solister och försam-
lingens ungdomar

Onsdagen 8/5         kl. 18.00
Ungdomsmässa i kyrkan

Onsdagen 15/5        kl. 18.30
Vårbuffé i församlingshemmet. Skram-
mel medverkar. Anmälan till Anna tel 
076 766 77 55.

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30

Olivia P Merkel har säsongsarbetat 
som vaktmästare på kyrkogårdarna 
i pastoratet i fyra år. Mellan förra 
sommaren fram till att säsongen 
börjar igen är hon anställd för att 
gräva i det förflutna. 

2012 infördes Sacer, ett nationellt re-
gister över kyrkliga inventarier. För att 
ansluta sig till registret krävs att någon 
för in uppgifterna från inventarieböck-
erna i det digitala systemet. Det är mer 
tidskrävande än det kanske låter. För 
varje föremål ska det finnas informa-
tion om när och hur det kommit till 
kyrkan och vem som överlämnat det. 
För att hitta den informationen om 
den saknas i de vanliga inventarieför-
teckningarna krävs lite detektivjobb 
och rotande bland arkiven. Allting ska 
dessutom fotograferas. 
Vem denna ”någon” är som skulle 
göra det jobbet för att kunna ansluta 
Lessebo-Hovmantorp har varit häng-
ande i luften tills kyrkoherde Ingrid 
Knutsson-Stark anställde Olivia med 
detta som huvudsakliga arbetsuppgift.
- Det är roligt att bevara det gamla. Jag 
har lärt mig mycket om grejerna och 
om våra kyrkors historia, säger hon.
Mässhakar och kyrksilver i all ära, 
men Olivias favoritföremål för tillfäl-
let är en liten träskulptur som hänger 
i vapenhuset i Hovmantorps kyrka. 

TEXT: Sofia Devall | FOTO: Olivia P Merkel

 Fortsättning på s. 19

olivia och hennes kyrkliga sacer
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vintern 
i bilder

Anna le Cléach Magnér
Anja  Budichewski
Inga-Britt Andersson
Magdalena Erixon
Unga Ledare

FOTO:

Cirkusgudstjänst i EkebergaBAKGRUNDSFOTO:  Herodes och de tre vise männen - från julspelet i Skruv

Unga Ledare har sportlovshäng på Knock 
’em Down i Växjö

En liten Lucia i Regnbå-
gens öppna förskola

Ljuder kyrkas nya dopträd invig-
des med dop

Gemensam mässa på fastlagssöndagen i Lessebo kyrka 
med Damkören, Christallen, Kyrkokören och Allsångskören

Traditionsenligt julpyssel i Ekeberga sockenstuga
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Ljuder församling

ur kalendariet

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. Solister. Se s. 7

Påskdagen 21/4            kl. 11.00
”Kristus är uppstånden!” Påskmässa 
i Hovmantorps kyrka med körer från 
hela pastoratet

Tisdagen 7/5         kl. 19.00
”Ljusa kvällar om våren”, vår- och för-
sommarsånger med Kristinakören i 
Skruvs kapell

5 söndagen i påsk 19/5        kl. 19.00
Musikgudstjänst i kyrkan. Blåsmusikens 
dag firas med Johansfors musikkår un-
der ledning av Gunnar Magnusson

Kristi himmelsfärdsdag 30/5 kl. 11.00
Friluftsgudstjänst vid Laxsjön. Kristina-
kören medverkar. Ta med kaffekorg!

Midsommardagen 22/6       kl. 14.00
Sommarsalong i kyrkan. Solist Christel 
Johansson

Se kalendariet på s.20-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
24/4   Andakt
8/5   Andakt, medtag frälsarkrans
22/5   Mässa
5/6   Andakt
19/6   Andakt

valborgsmässofirande
Svenska kyrkan i Lessebo-Hovmantorp 
står värd för årets valborgsmässofirande 
i Skruv. 

Tisdagen den 30/4 vid Laxsjön

Kl. 18.30 inleds valborgsmässofi-
randet med tipspromenad, lotterier, 
korvgrillning mm.

Kl. 19.30 sång av Kyrkverksta’n

Kl. 20.00 lyssnar vi till Ulla Carlsons 
vårtal, som följs av Kristinakören, kyr-
kokören och Allsångskören som sjung-
er in våren. Därefter tänds brasan. 

Hjärtligt välkommen!

Musik med Adam Svensson, Edvin Syd-
mark, Gustav Magnusson, Jonathan Eryd, 
Saga Björling, Sofia Devall & Fiona Anell.

Dans med Magdalena Högberg & Siri Borg

Dessutom Helén Johansson, Anna le Cléach 
Magnér, Ulf Eriksson, Steven Fredriksson 
och ungdomars röster.

Präst Magdalena Devall 

aviciimässa
lessebo kyrka
söndag 28 april kl. 18.00

”Lessebo, gör mig inte 
besviken. Det ser så 
fint ut men det är 
kamp överallt
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Gudstjänster på serviceboenden

Bore 
tisd. kl. 13.30

16 apr mässa 
30 apr andakt
14 maj andakt
11 juni andakt

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30

18 apr mässa
2 maj andakt
16 maj andakt
13 juni andakt

Hovmantorps församling

Se kalendariet på s.20-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Palmsöndagen 14/4           kl. 16.00
Taizémässa i kyrkan.

Skärtorsdagen 18/4           kl. 19.00
Stilla mässa i kyrkan. Altaret kläs av

Påskdagen 21/4            kl. 11.00
”Kristus är uppstånden!” Påskmässa 
med körer från hela pastoratet

Annandag påsk 22/4           kl. 12.00
Pilgrimsvandring med start och mål 
vid Ekeberga kyrka. Ta kläder efter 
väder, skor för vandring, matsäck och 
sittunderlag. Samåkning från Hov-
mantorps kyrka kl 11.30

           kl. 16.00
Mässa i Ekeberga kyrka för vandrare 
och alla andra

Kristi himmelsfärdsdag 30/5 kl. 10.00
Gudstjänst i och utanför Hovmantorps 
kyrka. Kaffe på terrassen

tisdagkvällar i sommartid
- andakt och kaffe -

25/6 kl 19 på Terrassen
Program meddelas senare!

23/7 kl 19 på kyrkogården
Kyrkogårdsvandring med Håkan 

Henriksson

Kyrkresa för pastoratet

Söndagen 8/9                     kl. 8-19
Vår årliga heldagskyrkresa med buss 
från Hovmantorps kyrka går i år till 
Båstad med omnejd. Dagen kommer 
att innehålla såväl gudstjänst som 
natur och kultur. Lunch och kaffe blir 
det också förstås! 
Resan kostar 250 kr och betalas kon-
tant i bussen.
Se sidan 6 för information om hur du 
anmäler dig till resan! Välkommen!

andakt och kaffe i kyrkan
Tisdagen 28/5 kl. 14 i kyrkan
Bore och Sjöglimten välkomnas till 
kyrkan för gemensam andakt

sköna maj i församlingshemmet!
Onsdagen 15/5 kl. 19
En trivsam musikalisk afton med kör-
sång, allsång, kaffe och allehanda vår-
tecken. Christallen och Damkören med-
verkar under ledning av Barbro Fellinger

Processen med att bli en församling 
fortsätter även om tidsramen för det for-
mella ombildandet kan dröja då beslut i 
såväl stiftsorganisationen som inom vår 
egen organisation ska följa kyrkoord-
ningens regler för indelningsärenden.

Processgruppen arbetar parallellt med 
att formulera ett måldokument, en  för-
samlingsinstruktion, utifrån den mall 
som stiftsstyrelsen har beslutat.

Just nu pågår arbetet med att samla in 
statistik och underlag för formulering 
av en omvärldsanalys samt en reflektion 
gällande kyrkans plats i det omgivande 
samhället. Parallellt med detta under-
söker vi hur församlingsbor identifierar 
kyrkans roll i ett sekulariserat samhälle. 
Detta gör vi bl a genom en enkät på so-
ciala medier och genom frågeformulär 
som bifogas denna utgåva av Källan. 
Processgruppen ser fram emot att ta 
emot dessa enkätsvar för vidare analys.
Det framtida gudstjänstlivet står i stän-
dig förändring och under hösten plane-
rar vi att fira en huvudgudstjänst, söndag 
förmiddag, en gudstjänst som ambulerar 
med en viss regelbundenhet mellan våra 
kyrkor. På söndag eftermiddag firas en 
gudstjänst som präglas av ”lägre trösk-
lar” och som ibland firas med ett särskilt 
tema.

Ja, de närmaste åren bjuder 
onekligen på en del utma-
ningar men både förtroen-

devalda och medarbetare ser i dagsläget 
också stora möjligheter. Denna process 
kräver engagemang men också en 
långsiktig plan, detta för att möta de be-
hov som finns hos våra medlemmar vad 
gäller församlingens gudstjänst- och 
församlingsliv.

En församling
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Ekeberga församling

Se kalendariet på s.20-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

ur kalendariet

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
Gudstjänst i kyrkan

Påskdagen 21/4            kl. 11.00
”Kristus är uppstånden!” Påskmässa 
i Hovmantorps kyrka med körer från 
hela pastoratet

Annandag påsk 22/4         kl. 16.00
Mässa i Ekeberga kyrka för pilgrims-
vandrare och alla andra, se högerspalten

3 söndagen i påsk 5/5           kl. 18.00
Stilla mässa i kyrkan

Kristi himmelsfärdsdag 30/5 kl. 08.00
Gudstjänst i Lövsjö soldattorp. Kyrkkaffe

Annandag pingst 10/6          kl. 19.00
Mässa i kyrkan. Sändning av katekumener

Heliga trefaldighets dag 16/6       kl. 18.00
Stilla mässa i kyrkan

terminsavslutning
Barngrupperna avslutar vårterminen 7/5 
För mer information om barnverksam-
heten i Ekeberga kontakta Sofia Devall 
0478 344 08

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

17/4 Mässa
1/5 Inställt!
15/5 Andakt
29/5 Andakt
12/6 Andakt

pilgrimsvandring
Annandag påsk 22/4 kl 12 
Pilgrimsvandring med start och mål 
vid kyrkan. Ta kläder efter väder, skor 
för vandring, matsäck och sittunder-
lag
Kl 16 firas det mässa i Ekeberga kyrka 
för vandrare och alla andra

olivia och hennes 
kyrkliga sacer
Fortsättning från s. 10

- Det är lite svindlande att tänka på hur 
gamla de här sakerna är.
Olivia räknar med att vara klar med 
Hovmantorps inventarier innan som-
marsäsongen börjar på kyrkogården. 
Under året som gått har hon blivit 
färdig med Lessebo och till hösten tar 
hon tag i Ljuder och Ekeberga. 

Den är från 1400-talet och föreställer 
aposteln Jakob den äldre. I den fram-
sträckta handen håller han en ljusbära-
re, men den ser ut att vara ditsatt för att 
dölja att det han haft i handen från bör-
jan saknas. Antagligen var där en gång 
en stav. Den gissningen finns inskriven 
i inventarieboken, kanske för att pil-
grimsstaven är ett av apostelns attribut. 
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Är du intresserad av kyrkliga inventarier och har instagram? Följ gärna stiftets arkivarie, Anna de Faire, på hennes konto@arkivarieannas_anekdoter
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Sö 26/5 10.00  16.00  Se övr.  Se övr.
Bönsöndagen Mässa  Skruvs kapell
    Mässa
________________________________________________________________________________

Sö 30/5 10.00  11.00  10.00  08.00
Kristi himmels- Lessebo kapell Laxsjön, Skruv Hovmantorp kyrka Lövsjömåla, Kosta
färds dag (på kyrkogården) Gudstjänst Gudstjänst i Gudstjänst
  Mässa  Kristinakören naturen
    Medtag kaffekorg!
________________________________________________________________________________

Sö 2/6  Se övr.  14.00  Se övr.  11.00
Söndagen före   Konfirmation   Mässa
pingst 
________________________________________________________________________________

On 5/6    18.30
    Skruvs kapell
    Veckomässa

Sö 9/6  Se övr.   16.00  11.00  Se övr.
Pingstdagen   Mässa  Mässa
________________________________________________________________________________

Må 10/6       19.00
        Mässa
        Sändning av 
        katekumener

On 12/6 18.00  
  Ungdomsmässa

Sö 16/6 10.00  Se övr.  Se övr.  18.00
Heliga trefaldig- Mässa      Stilla mässa
hets dag 
________________________________________________________________________________

Sö 22/6 Se Ljuder 14.00  Se Ljuder Se Ljuder
Midsommar-   Gudstjänst
dagen    Sommarsalong
________________________________________________________________________________

Sö 23/6 Se Hovmantorp Se Hovmantorp  11.00  Se Hovmantorp
Johannes      Mässa
döparens dag

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Må 15/4 19.00
  Golgatavandring

To 18/4  19.00  19.00  19.00  19.00
Skärtorsdagen Mässa  Mässa  Mässa  Mässa
    Peter Frostman, violin

Fr 19/4  17.00  11.00   Se övr.  19.00
Långfredagen Lessebo kapell Musikgudstjänst   Gudstjänst 
  (på kyrkogården) Stabat Mater    
  Gudstjänst Solister. Se s. 7     

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

Ti 23/4      18.30
      Scoutgudstjänst

Sö 28/4 18.00  11.00  Se övr.   Se övr.
2 i påsktiden Aviciimässa Skruvs kapell
    Mässa

Sö 5/5  Se övr.  Se övr.  11.00  18.00
3 i påsktiden     Mässa  Stilla mässa
________________________________________________________________________________

On 8/5  18.00  
  Ungdomsmässa l

Sö 12/5 16.00  11.00  Se övr.  Se övr.
4 i påsktiden Mässa  Skruvs kapell
  Kyrkokören Mässa
________________________________________________________________________________

Sö 19/5 Se övr.   19.00  16.00  11.00  
5 i påsktiden Mässa  Musikgudstjänst Mässa  Mässa
    Johansfors 
    musikkår

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 15/4 - 23/6 2019

Kalendarium

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Veckomässa i Taizéhörnan i Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30
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Nyligen lärde jag mig ordet anateist. Jag 
återkommer strax till det. 

Ord. Ibland är de självklara, enkla och 
närmast intetsägande. Som artighetsfra-
serna vi utbyter när vi stöter på grannen 
i affären. Andra gånger är orden så lad-
dade med brännande innehåll att de känns 
ödesmättade och nästan farliga att uttala. 
Som när vi säger ”jag älskar dig” till en 
människa för första gången. 

   Vissa ord är heliga, säger vi. Bibeln är 
Guds levande ord samlade i en helig 
skrift. Nåja, säger vän av ordning, det är 
faktiskt inget särskilt med själva orden i 
Bibeln. De består av helt vanliga bokstä-
ver och bildar meningar som är förvillan-
de lika de som vi använder oss av i våra 
vardagliga sammanhang. 

   För att ett ord ska bli levande krävs att det 
uttalas, och att den som uttalar det verk-
ligen menar det hen säger. Så länge ordet 
bara är streck på ett papper är det varken 
levande eller heligt. Men när våra ord är 
fyllda med liv och vilja och syfte kan de 
förflytta berg. Bokstavligt talat. Vi män-
niskor kan låta orden ”låtom oss förflytta 
berget” färdas genom statliga byråkratier, 
via dynamitfabriker och grävskopeinkö-
pare för att efter att ha fört med sig hund-
ratals arbetare faktiskt rent fysiskt flytta 

på valda delar av Hallandsåsen. Vi kan 
också förflytta berg i bildlig mening med 
våra ord. Orden ”jag förlåter dig” kan ha 
en oerhörd sprängkraft mot det berg av 
skuld och skam som hindrar en människa 
från att röra sig. Eller också är det orden 
”du har inget att be om ursäkt för” som 
drar henne upp ur rasmassan.

   Jag heter Sofia Devall och är nyanställd 
i pastoratet. Sedan årsskiftet jobbar jag 
som församlingsmusiker men kommer 
också att ha en del andra arbetsuppgif-
ter, bland annat som en av redaktörerna 
för Källan. Orden kommer att vara mina 
arbetsredskap, både i sjungen och skriven 
form. Men jag hoppas också att få arbeta 
med de där orden som ligger halvt dolda 
för oss. De hemliga, farliga orden som tar 
oss lite närmare existensens mysterium 
när vi vågar försöka uttala dem. 

   Min egen relation till de där orden som vi 
ibland kallar heliga har förändrats myck-
et genom åren. Nog hade jag en barnatro. 
Den bestod av någon slags blandning av 
kristendom, Star Wars och min egen gan-
ska livliga fantasi. Kanske har jag inte 
gett upp den än, men vid konfirmationen 
började jag i alla fall kalla mig kristen. 
Sen följde några tonår när jag lät mig bli 
övertygad om att jag trodde att jag trodde 

på en massa saker som jag egentligen inte 
trodde på. Efter att ha gjort våld på både 
mitt intellekt och min moraliska kompass 
”i Jesu namn” tillräckligt länge kom en 
dag när det inte gick längre. Då trodde jag 
att jag trodde att det betydde att kristen-
domens ord, som varit så levande för mig, 
nu för evigt var döda. Jag begravde de i 
vart fall och vände kyrkan ryggen.

  En ateist är någon som inte tror på Gud. 
En teist är följaktligen någon som tror på 
Gud. En anateist är någon som återvän-
der till Gud. Jag är en ständig anateist. 
Det finns så många döda ord som skym-
mer sikten när vi försöker närma oss det 
evangelium som kyrkan burit genom 
historien i tvåtusen år. Så många berg av 
tvivelaktiga bibeltolkningar och utsagor 
från skenbara auktoriteter som stelnat 
till dogmer och traditioner. Det jag gan-
ska snart upptäckte efter att ha vänt både 
kyrkan och min gudstro ryggen var att 
det endast var mina egna bilder av kyr-
kan och Gud som jag, med rätta, behövde 
ta avstånd ifrån. Men bortom bilderna av 
Gud, bortom de föreställningar jag i kraft 
av mitt intellekt kan skapa av mysteriet, 
finns själva mysteriet i sig. Existensens 
innersta, det som vi av språkliga bekväm-
lighetsskäl ibland kallar för ”Gud”, finns 
där i botten av mig själv. Det finns där 
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alltid och det är inte beroende av att jag 
tror eller inte tror något särskilt om det. 
Så fort jag tror mig förstå det i tillräckligt 
hög grad för att kunna bejaka eller förkas-
ta det ändrar det skepnad och kallar mig 
till omvändelse och återvändande. 

   Inga ord är varken levande eller heliga i 
sig själva. De blir levande när vi gör dem 
levande och de blir heliga när de öppnar 
portar för oss mot det ordlösa.

   Vi lever i en tid när allt fler har tappat till-
gången till ett språk för att närma sig det 
heliga. Gud är död, eftersom språket om 
Gud för många är dött. I denna tid av allt 
större politisk oro i världen, en utbredd 
psykisk ohälsa och den andliga tomhet 
som blir kvar efter att vi förverkligat oss 
själva framför konsumtionshetsens och 
individualismens och ytlighetens altare, 
tror jag att kyrkan är viktigare än någon-
sin förr. Men bara om vi tillsammans 
lyckas skapa nya språk och fylla de gamla 
orden med liv. Det är jag väldigt tacksam 
över att få försöka bidra till att göra som 
nyanställd i en liten del av den världsvida 
rörelse som har sin grund i några alldeles 
ovanligt levande ord som yttrades i mel-
lanöstern för tvåtusen år sedan.

Sofia Devall, kyrkomusiker

detlevande
ordet



24

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

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 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 Devall
Tfn. 344 25
epost: magdalena.devall@svenskakyrkan.se

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

Skruvs kapell Kyllevägen 1 Tfn. 344 21


