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Sol, törst och levande vatten

Så kom den då äntligen, sommaren, 
med sol och sol och mera sol. Vi som 
försöker odla något blir alltmer be-
kymrade i torkan. Andra blir så lyck-
liga att de tar extra ledigt för att få 
vara ute så mycket som möjligt, och 
fler än vanligt har badat redan i maj.

Jag tänker på hur det var när Jesus 
vandrade på torra varma vägar och 
mötte människor överallt som läng-
tade efter regn. När han sa: ”Jag är 
levande vatten” undrade många vad 
han menade. Några blev säkert arga 
och provocerade där de stod vid si-
nande brunnar. Men många lyssnade 
och förstod att det handlade om nå-
got annat än årets torrperiod.

För att uthärda torka, törst och hung-
er behöver vi en källa att ösa ur för 
vårt inre liv. En källa som fyller på våra 
sinnen och tankar, som ger oss fantasi 
och energi att göra det vi kan. En käl-
la som hjälper oss att se vad som är 
verkligt viktigt. ”Jag är levande vat-
ten.” Visst blir vi skönt svalkade av de 
orden? Låt oss fylla sommaren med 
möten och äventyr, med tacksamhet 
att vi bor i ett land där vi inte behöver 
svälta, och med goda samtal om vad 
som är mitt bidrag till att vårda Guds 
skapelse på bästa sätt för framtiden. 
Solenergi kanske?

Ös ur Källan i sommar! 
Där finns mycket att 
hämta!

Lena Blomquist 
komminister
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Trefaldighetstiden
- vad handlar den om egentligen?

Trefaldighetstiden är veckorna mel-
lan pingst och domssöndagen i no-
vember. Trefaldighetstiden handlar 
om att lära känna Gud och växa 
som människa.

TREENIGHET ÄR att Gud visar sig 
på olika sätt. I kyrkans trosbekännelse 
finns Gud, Jesus och Anden med: Vi 
tror på Gud som skapare, den som gett 
liv åt allt. Vi tror på människan Jesus 
och på Anden. Tre i ett. En i tre.
Precis som vatten kan visa sig i olika 
former, flytande, ånga och is, är Gud 
mångsidig, treenig, och kan aldrig be-
gränsas till att vara ensidig.
Gud är levande, därför beskrivs också 
treenigheten ibland som att Gud är re-
lation, inte bara en form med tre olika 
sidor, utan levande personer. Fader, 
Son och Ande lever i relation till var-
andra, men också till oss människor.

TREFALDIGHETSTIDEN hand-
lar om att växa som människa. Heliga 

trefaldighets dag följs av första sön-
dagen efter trefaldighet, andra sönda-
gen efter trefaldighet, tredje söndagen 
efter trefaldighet och så vidare. Varje 
söndag har ett särskilt tema.
Många av söndagarna handlar om att 
leva och växa som människa och kris-
ten. Genom bibelns berättelser kan vi 
lära känna Gud och hur Gud visar sig 
i mänskligt liv.

VI FÖLJER GUD och Gud följer 
oss. Flera av söndagarna under trefal-
dighetstiden handlar om att följa Je-
sus. Det handlar om att vilja vara nära 
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Gud och vilja följa Gud. Det handlar 
inte om att tro på ”rätt” sätt. 
Att vara beroende av någon annan ser 
vi i vårt samhälle ofta som något då-
ligt. I den kristna tron är det tvärtom. 
Att inte våga vara beroende varken 
av Gud eller människor är det största 
misstaget människan kan göra.
Vi följer en Gud som redan gått med 
oss överallt. Vart människan än går i 
ljuset likaväl som i dödskuggans dal 
går Kristus vid människans sida. Vi 
följer Gud och Gud följer oss.

TEXT: Svenska kyrkan
FOTO: Bildbanken IKON

Nytt från pastoratet

Mässa med konfirmation
i Hovmantorp kyrka 

1/7 kl 11.00
Om du funderar på att säga upp ditt löpan-
de 1-årsavtal med gravskötsel börjar det bli 
dags att tänka på det nu! Senast 1/10 ska 
uppsägning av avtalet vara oss tillhanda för 
att du ska slippa betala skötsel för nästa år.
Kontakta Anneli på kyrkogårdsförvaltning-
en (uppgifter på baksidan av Källan) eller 
om du har koll på gravrättsnumret; ladda 
ner uppsägningsblankett på vår hemsida.

du som har gravskötsel

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

Många av söndagarna lyfter fram 
Jesus liknelser. Genom att berätta 
liknelser svarar Jesus på frågor om 
vem Gud är, hur Guds rike ser ut 
och vad det är att vara människa.

Liknelsen om vinträdet  och grenarna
Jesus berättar om trädet som en 
bild av hur mänskligt liv växer av 
Guds kärlek och liv i Johannese-
vangeliet 15:1-9.
Där är Gud vinodlare och Jesus är 
vinträdet. Grenarna är vi männis-
kor och Jesus berättar om hur Gud 
sköter om trädet så att det skall 
växa och ge frukt. På så sätt hör 
vi också ihop med varandra som 
människor. 

Liknelsen om vetekornet 
Jesus berättar om vetekornet som 
faller i jorden för att växa och ge 
liv.  Om inte vetekornet vågar falla 
blir det ett ensamt korn. 
Jesus ger en bild av sin egen döds 
betydelse som han hämtar från na-
turen i Johannesevangeliet 12:24.
Jesus liv är till för att ge mer liv. 
Som vetekornet så måste han falla 
och dö för att nytt liv skall kunna 
spira. Jesus död ger liv åt världen. 
Världen är beroende av att han ger 
sitt liv.

Välkommen till 
din kyrka för att 
hämta ditt ex av 
sommaröppna 
kyrkor!
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Nytt från pastoratet Nytt från pastoratet

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

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

gemensamma mässor

Mässa den 23/9  kl 11.00

Ekeberga kyrka

Christel Johansson, sång

Mässa den 21/10  kl 10.00

Lessebo kyrka

Pastoratets vuxenkörer och Unga 

Ledare

Källan nr 4 2018

Nästa nummer  
ute i oktober!

Manusstopp 

9 september

Lessebo kyrka 7/10 kl. 14.00
Gudstjänst med efterföljande 
Världens barngala. Pastoratets 
barngrupper medverkar med 
sång och musik. Fika och lot-
terier - allt till förmån för Värl-
dens barn.

      Välkommen!

Är du 14 år eller äldre och vill konfirmeras?
Att konfirmeras innebär att under minst nio månader vara med i en konfirmandgrupp som 
träffas minst en gång i månaden. I gruppen funderar vi på bl.a livet, kärleken, Gud, döden, 
kyrkan, normer och vad som händer om man vågar vara den man innerst inne är - vem det 
nu är? Vi kommer också att åka på läger. 
På senvåren/sommaren konfirmeras man i en härlig gudstjänst i Lessebo kyrka, om man vill.
Läs mer på vår hemsida, där du också kan anmäla dig!

”Måste det handla om Gud om jag vill prata med en präst?”

Nej, absolut inte! Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livets alla 
frågor. Vi har absolut tystnadsplikt. Ring och boka tid, antingen via 
expeditionen eller direkt till någon av oss präster. Alla nummer finns på 
baksidan av Källan. Det kostar ingenting.

appen kyrkan!
Svenska kyrkans nya app Kyrkan 
sätter barnen i centrum. Genom in-
teraktiva lek- och spelmoment får 
barn i förskoleåldern möjlighet att 
upptäcka kyrkorummet och lära sig 
mer om Svenska kyrkans tro och 
traditioner. Appen är gratis att ladda 
ner och finns där appar finns.

fo
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 när  
fotbollen  
blIr   
lIvsviktig
För barn och ungdomar på 
flykt betyder  fotbollen glädje, 
gemenskap och hopp i en 
värld av oro och utsatthet.

Din gåva ger livskraft.  
Swisha till 9001223.
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I vårt pastorat finns möjlighet att en-
gagera sig ända från det att man döps 
som litet barn. Under det gångna året 
har vi vuxna, haft förmånen att få ar-
beta tillsammans med åtta unga ledare 
i våra olika verksamheter. 

Du som är 13 år eller äldre är välkom-
men att vara med du också! På våra 
träffar kommer vi umgås, leka, lyssna 
på varandra, åka på läger, grubbla, be, 
utmanas, lära oss nya saker, utflykta, 
sjunga, skapa, läsa bibeln, laga mat 
m.m. 

Utdrag ur Unga ledares kontrakt

Som Ung Ledare i 
Lessebo-Hovmantorps pastorat

• respekterar vi varandra
• hälsar vi på varandra
• lyssnar vi på varandra
• är vi lojala med varandra
• svär vi endast när vi har fog för det
• gör vi vad vi kan för att kunna lita  
   på varandra
• snackar vi inte skit om våra ledar-
   kollegor eller dem vi leder
• är vi förebilder för dem vi leder

i pastoratet ung 

Som ung ledare kan du välja att bara 
vara med i ungledargänget. Du kan 
också  välja att utöver detta vara le-
dare i en barn- eller konfirmandgrupp, 
i gudstjänsterna eller i pastoratets öv-
riga verksamhet.

Källan intervjuar Aina  
Österholm, ung ledare:
Varför blev du ung ledare?
Jag har varit med i kyrkan sedan jag 
var liten, så det var rätt självklart att 
fortsätta efter konfirmationen.
Vad tycker du om med att vara ung 
ledare?
Jag är ung gudstjänstvärd, så jag har 
inte hand om någon barn/konfagrupp, 
men jag tycker om att vara med på 
gudstjänsterna för att det är fint, skönt 
och god gemenskap.
I kyrkan tas det upp sådant som pågår 
i samhället och i omvärlden, det känns 
viktigt att vara med och be för det.
Vad tycker du om i ULgänget?
Det är väldigt kul, för vi gör ofta så-
dant som är relevant. Utbildningarna 
har fokus på oss som unga ledare och 
hur vi kan utvecklas.
Något som är mindre bra med att 
vara UL?
Det är frustrerande när gudstjänsterna 
drar ut på tiden, då blir jag rastlös och 
tycker det är långtråkigt.
Gudstjänsterna kan behöva livas upp 
lite, jag skulle uppskatta mer musik 
som vi ungdomar känner igen och att 
ordningen hade mer flyt.
Rekommenderar du att vara ung le-
dare?
Om du har ett intresse för kyrkan så 
skulle jag rekommendera att vara ung 
ledare; det är kul och grupperna vi le-
der är roliga att vara med.
Vad ser du fram emot i vår?
Jag är jättetaggad på konfirmationen; 
det är den viktigaste gudstjänsten!
Den är väldigt fin och jag minns att det 
var väldigt roligt att konfirmeras.

Att vara ung ledare är att våga vara fö-
rebild, både som schysst kompis och 
modig ledare men också som andlig 
individ. Oavsett om och i så fall vad 
man tror på är det viktigt att ta tro på 
allvar. Det innebär att vi i gruppen vå-
gar berätta om hur vi har det, hur vi 
tänker om Gud och att vi respekterar 
att vi ibland tänker olika. 

Följ UL på instagram: @ul_mike
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Hovmantorp av idag är ett litet sam-
hälle bestående av knappt 3000 
invånare och är den största av de 

tre orterna som utgör Lessebo kommun. 
Kommunen är en del av vad som lite 
förtjusande kallas Glasriket – ett 
epitet sprunget ur områdets långa 
historia av glastillverkning. 
Glasentusiaster inriktade 
på dyrbart konstglas note-
rar säkerligen att Kosta 
Boda är beläget här. 
Under 1800-talet dä-
remot var trakterna 
hjärtat av vad som 
lite dystert kallades 
det mörka Små-
land.

Hovmantorp 
k a r a k t ä -
r i s e rades , 

liksom de flesta an-
dra orter i landska-
pet Småland, av två 
extremer i form av 
fattigdom på lands-
bygden och religiös 
konservatism. Medan 
hela Sverige upplevde en 
massutvandring till Ame-
rika som varade från mitten av 
1800-talet till tidigt 1920-tal, stod 
enbart Småland för 300 000 av de totalt 
1,2 miljoner personer som emigrerade till 
Amerika. Landskapet förlorade en fjär-
dedel av sin befolkning mellan 1850 och 
1920.

Född 1832 i byn Herråkra var Karl 
Peterson Hultberg i lagom ålder att 
utvandra när emigrationen tog sin 

början. Men istället för att emigrera slog 
han sig ner 2,5 mil hemifrån i Hovman-

torp där han någon 
gång strax före 1859 
gifte sig med en kvin-
na från trakten, Helena 
(”Lena”) Carin Svens-
dotter. De skapade sig 
ett hem i byn Tolls-
torp och fick minst sju 
barn.

Hultbergs posi-
tion i samhäl-
let verkar ha 

fått en stadig grund år 
1867 när han inledde 
en 11-årig period som 
kyrkvärd i Hovman-
torps församling. Mel-
lan 1877 och 1885 
verkade han som vald 
tjänsteman i kom-
munstyret, först som 
ordförande i kommu-
nalnämnden och sen 
som vice ordförande 
i kommunalstämman 
vilket var den högsta 
kommunala myndig-
heten vid den tiden. 
År 1902 hade han 
blivit landstingsman 
i Kronobergs län, en 
position som rimligen 

gav honom befogenheter och inflytande 
bortom Hovmantorp.

Bland alla Hultbergs titlar finns det 
en som står ut bland de andra så-
som varande speciellt värdefull och 

det är också den som återfinns bredvid 
hans namn på baksidan av medaljen: ”C. 
Hultberg, Häradsdomare”. Det var en he-
derstitel som gavs till de medlemmar av 
en tingsrätt som haft den längsta tjänstgö-

ringstiden och den visar på ett livstidsen-
gagemang i samhällets tjänst.

Denna lokala ära förstärktes när den 
svenska regeringen beviljade Hult-
berg medaljen för medborgerlig 

förtjänst. Gjord för att nålas fast på brös-
tet, hängandes i ett blågult band, ter det 
sig som att medaljen som Hultberg mot-
tog var av den åttonde storleken i silver 
och bar bilden av kund Oscar II i relief på 
framsidan.

Men det är osannolikt att Hultberg 
någonsin hade möjlighet att bära 
medaljen, åtminstone inte i offi-

ciella sammanhang. När han dog den 24 
juli 1902 befann han sig på sjukhuset i 
Växjö, knappt tre mil från Hovmantorp. 
Med en hästdragen droska, vilket borde 
varit det mest troliga färdmedlet, hade en 
resa tagit åtminstone ett par timmar vilket 
gjorde akutresor eller korttidsvistelser på 
sjukhuset osannolika. Åldrad 69 år vid 
tidpunkten var det mer troligt att han vår-
dades på sjukhuset vid sin död. Om det är 
så, är det rimligt att han mottog medaljen 
medan han var inskriven på sjukhuset.

Karl Hultberg begravdes den 31 juli 
1902 på kyrkogården tillhörande 
Hovmantorps vackra neoklassicis-

tiska kyrka från 1800-talet. Om Hultberg 
själv hade bett att 
medaljen skulle 
placeras i hans 
gravsten eller om 
någon i hans fa-
milj tog beslutet 
efter hans död 
är oklart. Det är 
troligt att äran 
för detta faller på 
hans ende överle-
vande son, Johan, 
som hade arbetat 
vid sin faders sida 
under många år. 
Det står inte hel-
ler klart om den 
redan existerande 
gravstenen för 

Läs andra delen av Victoria Martínez berättelse om Karl Hultberg och hans gravsten

Medaljen i stenen
kastar ljus över historien

Hultbergs fru, son och svärdotter gjordes 
om eller en ny tillverkades speciellt för att 
hysa medaljen.

Snart kanske det inte spelar någon 
roll. Om gravstenen tas bort kom-
mer en bit av historien att försvinna 

för att aldrig mer upptäckas av en slump 
vid en promenad genom kyrkogården eller 
ens vid ett avsiktligt besök på ett närbelä-
get museum.

Problemet handlar inte om okänslig-
het. Problemet är att vi inte minns 
det förflutna, vi saknar kunskap och 

intresse. Få återstår som kommer ihåg en 
man som en gång var en stöttepelare i det 

Fortsättning på s. 20
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Soppluncher
Andakt och mättande soppa i för-
samlingshemmet.

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

4/9 
18/9
2/10 
16/10

Berghälla
Torsdagar kl. 13.30

28/6 Andakt 
12/7  Andakt
9/8 Andakt
23/8  Andakt
6/9 Andakt
20/9 Andakt
4/10 Mässa i kyrkan
18/10 Andakt

Lessebo församling

Se kalendariet på s. 26-29 för mer detaljerat gudstjänstschema

gudstjänstgrupp
Församlingshemmet 26/9  kl. 18.30
För dig som vill låta ditt engagemang 
synas och/eller höras! 

Ur kalendariet

Måndagen 28/8       kl. 19.00
Kura skymning i församlingshem-
met. Med sång, poesi och berättel-
ser låter vi solen går ner i sensom-
markvällen.

19 sön eft. trefaldig. 7/10 kl. 14.00
Gudstjänst med efterföljande Värl-
dens barngala. Pastoratets barn-
grupper medverkar med sång och 
musik. Fika och lotterier - allt till 
förmån för Världens barn.

21 sön eft. trefaldig. 21/10 kl. 10.00
Gemensam mässa med handboks-
tema. Alla pastoratets vuxenkörer 
medverkar samt Unga Ledare.

Musik i sommarkväll
Välkommen till våra kyrkor på torsdagar kl 19

Hovmantorps kyrka den 14 juni
Astrid Lindgren i folkmusikalisk dräkt
Anda; Mattias Ristholm (luta, bouzoki & sång) och An-
ders Peev (nyckelharpa & stämsång) presenterar Astrid 
Lindgrens mest älskade sånger i nya arrangemang.

Ekeberga kyrka den 21 juni
Åt Gud allena äran
Smålandstrion med Marie Myhrberg, sång, Jennie 
Kim Resman, piano och Lars Jöneteg, fiol presente-
rar pärlor från en svunnen tid med kompositörer som 
Bach, Händel, Andrée och Peterson-Berger.

Ljuder kyrka den 28 juni 
Svensk körlyrik
Kören Mixed Voices bjuder på musik av bl. a. 
Hugo Alfvén, David Wikander, Wilhelm Sten-
hammar och Wilhelm Peterson-Berger - allt a 
cappella.

Lessebo kyrka den 5 juli
En värld av toner
Claes-Göran Gunnarsson och Christina Fritzon 
bjuder oss på musik och dikter av bland annat 
Lasse Berghagen, Ted Gärdestad, Py Bäckman 
och många mer av våra älskade svenska ton-
sättare.

Hovmantorp kyrka den 12 juli
Svenska klassiker
Kalle Sjögren, baryton och Daniel Jarl, flygel 
presenterar svenska klassiker. Det är ingen 
slump att flera av dem är från den nationalro-
mantiska eran: vad är väl en svensk sommar 
om inte nationalromantik?

Ekeberga kyrka den 19 juli 
Maskros och fågeldrill
Cecilia Alriksson, sång och piano, och Emma Al-
riksson, fiol knyter samman ett somrigt program 
med musik från olika genrer och tidsepoker med 
Birger Franzéns dikter.

Ljuder kyrka den 26 juli 
Vem kan spela förutan vind?
Duo Olivia & Lydia bjuder oss att vara med och 
utforska de spännande blåsinstrumenten klarinett 
och fagott, men ger oss även harpa och sång. Re-
pertoaren består bland annat av klassiska pärlor 
och kända sommarvisor. 

Lessebo kyrka den 2 augusti 
Swingit!
Mikael Börresen, klarinett och Walter Berggren, 
orgel och flygel, inbjuder till en spännande resa 
genom musikens värld där vi får en smak av allt 
från swing till klassiskt, känt till okänt.

Hovmantorp kyrka den 9 augusti 
Här är gudagott att vara
Alexandra Hedin, sång och Joakim Nilsson, 
flygel bjuder på de vackraste romanserna av 
Rangström, Sibelius och de Frumerie, ett par 
välkända Händel-arior och så lite Mozart. 

Ekeberga kyrka den 16 augusti 
Avtryck i sanden
Sara Wåhlin, sång och John-Erik Wåhlin, pia-
no och orgel, presenterar ett program med vid 
och värdefull repertoar som handlar om vad 
som sätter spår i oss människor.

Ljuder kyrka den 23 augusti 
Visor, spirituals och gospel i en salig röra
Svennes Svänggäng har hela 25 år på nacken 
och består i dagsläget av sju medlemmar. Re-
pertoaren består av andliga visor, psalmer, spi-
rituals och gospel. 

Musik i sommarkväll  
arrangeras i samarbete med

Sommarandakt
Tisdag 17 juli kl 19.00 i kyrkan
Filmvisning ”Gamla Lessebo” om or-
tens utveckling. Födelsedagskalas för 
hembygdsföreningen som fyller 70 
år. Även PRO medverkar.
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Lördagsfrukost i kapellet
Vi samlas en stund för gemensam 
frukost och föredrag i Skruvs kapell

Lördag den 29 september kl. 9 - 11

Ljuder församling

Ur kalendariet

Midsommardagen 23/6     kl. 14.00
Gudstjänst med sommarsalong. 
Peter Frostman, violin.

11 sön eft. trefaldig. 12/8 kl. 11.00
Mässa i samband med Minnesota-
dagen. Växjö Manskör.

12 sön eft. trefaldig. 19/8 kl. 11.00
Hyttgudstjänst i Skruvs glasbruk 
med Johansforsoktetten.

19 sön eft. trefaldig. 7/10 kl. 14.00
OBS! I Lessebo kyrka!
Gudstjänst med efterföljande Värl-
dens barngala. Pastoratets barn-
grupper medverkar med sång och 
musik. Fika och lotterier - allt till 
förmån för Världens barn. 

21 sön eft. trefaldig. 21/10 kl. 10.00
OBS! I Lessebo kyrka!
Gemensam mässa med handboks-
tema. Alla pastoratets vuxenkörer 
medverkar samt Unga Ledare.

Se kalendariet på s. 26-29 för mer detaljerat gudstjänstschema

Furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30

4/7   Mässa
18/7   Andakt
1/8   Andakt
15/8   Mässa
29/8   Andakt
12/9   Andakt
26/9   Mässa i kyrkan
10/10   Andakt

28/6 Ljuders kyrka
Svensk körlyrik
Mixed voices 
dirigent Åsa Cederholm
Den blandade kören har sin hemstad i 
Algutsboda, med körmedlemmar från både 
Skruv och Hovmantorp. Åsa Cederholm, 
som är körens ledare har utbildat sig på 
musikhögskolan i Piteå och arbetar nu på 
kulturskolan i Nybro, där hon skolar fram-
tidens musiker och körsångare.
Sagt om kören: ”Det var så vackert att jag slutade andas. Jag kom på mig själv och 
tänkte ’nu får de sluta sjunga, så att jag kan andas igen’ ”

12/7 Hovmantorps kyrka
Svenska klassiker
Kalle Sjögren, baryton
Daniel Jarl, flygel
Kalle Sjögren har läst musik och kyrkomusik på 
Hjo folkhögskola. Han är medlem i flera sång-
ensembler samt eftertraktad sångsolist runtom i 
Skaraborg. Uppväxt med visor och med Sven-
Bertil Taube som en av förebilderna, har Kalle ett starkt uttryck i det han gör – texten 
ligger alltid i första rummet. 
Daniel Jarl har också studerat musik på Hjo Folkhögskola. Vidare har han utbildat sig 
på musikhögskolan i Örebro och på Norges musikkhøgskole i Oslo. Han har medver-
kat i många olika sammanhang som både solist och ackompanjatör inom såväl den 
klassiska konstmusiken som olika sorters populärmusik. Daniel är en flitig kompositör 
och har skrivit musik för många olika sättningar. Han framför den ofta och har även 
fått den uppförd av ett flertal körer och musiker.

2/8 Lessebo kyrka
Swingit!
Mikael Börresen, klarinett & Walter Berggren, orgel och flygel
Mikael Börresen är utbildad klarinettist vid Det kungliga danska Musikkonservatioret i 
Köpenhamn. Han är anlitad som 1:a klarinettist i orkestrar i så väl Danmark som Sve-
rige och Tyskland. Han har gett konserter som klarinettsolist runt om i Europa och har 
spelat in flera skivor. 
Walter Berggren är utbildad på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han jobbar 
numera som organist i Ljungby församling.

Ur Musik i sommarkvälls program 2018

Terminsstart ...
.. för Kyrkverksta’n är tisdagen 4/9
Församlingen säger tack för den här 
terminen, önskar en skön sommar och 
välkomnar dig tillbaka i höst igen!

Öppen förskola i kapellet
För dig som är hemma med små barn!

Tisdagar kl. 9 - 11 med start 4/9
Det har inte kommit så många till den 
öppna förskolan men vi ger det en 
chans till den här terminen! 
Välkommen!

Kristinakören övar igen!
Tisdagar kl. 19.00-20.30 
med start den 11/9 i Skruvs kapell
Vill du också ägna dig åt världens 
roligaste friskvård? Ta kontakt med 
kantor Christina för mer info!
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Julafton i Hovmantorp med levande 
julkrubba

Värmande blåbärssoppa under fasteinsamlingens mo-
tionslopp Spring för livet i Hovmantorp

Vintern i bilder

Som traditionen bjuder 
framförde vi även i julas 
ett spel för skolorna i 
pastoratet

Magdalena Erixon välkomnas som komminister av kyrko-
herde Ingrid Knutsson Starck

Luciafirande i Ekeberga

tionsenligt följt av grötfest i sockenstugan

Julpyssel i Ekeberga tradi-
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Gudstjänster på serviceboenden
Bore 
tisd. kl. 13.30
26 juni      andakt 
10 juli        andakt
24 juli        andakt
7 aug.       andakt
21 aug.     andakt
4 sept.      andakt
18 sept.    andakt
2 okt.        andakt
16 okt.     andakt

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30
28 juni       andakt 
12 juli        andakt
26 juli        andakt
9 aug.        andakt
23 aug.      andakt
6 sept.       andakt
20 sept.     andakt
4 okt.         andakt
18 okt.      andakt

Hovmantorps församling

Terminsstart ...
.. för barngrupperna sker under v. 36
Församlingen säger tack för den här 
terminen, önskar en skön sommar och 
välkomnar dig tillbaka i höst igen!

Se kalendariet på s. 26-29 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

8 sön eft. trefaldig. 22/7   kl. 14.00
Gudstjänst i Hembygdsparken i 
Hovmantorp. Hembygdsförening-
en säljer kaffe och våfflor.

10 sön eft. trefaldig. 5/8   kl. 11.00
Gudstjänst och kaffe i Ormeshaga 
(Ingalills trädgård).

Tisdagkvällar i sommartid
- andakt och kaffe -

26/6 kl 19 på Terrassen
Med medverkan av Gubbakören

24/7 kl 19 på Udden, Gökaskratt
Brasa, allsång med Hanz  

Henriksson och korvgrillning

21/8 kl 19 på kyrkogården
Dramatiserad kyrkogårdsvandring 

med Håkan Henriksson

Hovmantorps 
kvällssyförening
Träffas i församlingshemmet på torsdagar 
kl 17 följande datum i höst:
 20 september 
 18 oktober
 15 november
Välkommen att vara med! Kontakta Inga-
Lill Ingemarsson 0478-407 82.

Onsdagsträffar
Vi tar paus även i höst från våra ons-
dagsträffar. Vi börjar igen med glädje 
så fort vi får veta att det finns minst 
tio personer som vill komma! Loka-
len finns, personal och frivilliga finns, 
kaffe och bullar finns! Men DU fat-
tas! Hur vill du att vi utformar ”kyrk-
gemenskap” i vardagen? Hör av dig 
med synpunkter, tankar och idéer till 
församlingsrådets ordförande Majlis 
Svanberg eller präst Lena Blomquist.

Dackefejden       9/9 kl 16.00
- i reformationens fotspår
Teater i Hovmantorps kyrka med Lin-
neryds teatersällskap. Text och regi 
Sebastian Karlsson. Medverkande är 
10 amatörskådespelare och Väckel-
sångs kyrkokör.

På pingstdagen tog Svenska kyr-
kans församlingar en ny kyrko-

handbok i bruk. ”Det är en glädje 
att få börja använda den nya kyr-
kohandboken, dessutom på själva 
pingstdagen som också är kyrkans 
födelsedag”, säger ärkebiskop 
Antje Jackelén.

Kyrkohandboken innehåller 
ordningar för Svenska kyr-

kans gudstjänster, till exempel dop, 
vigsel, begravning och högmässa. 
Vissa formuleringar och böner ska 
användas medan andra är förslag. 
Handboken ger möjlighet att fira 
gudstjänst på olika sätt och för oli-
ka behov, allt efter det lokala och 

aktuella sammanhanget.
– Det finns spännvidd i kyrkohand-
boken. Så måste det vara om guds-
tjänsten ska ge röst åt människors 
glädje, sorg, tvivel och tro, längtan 
och hopp, säger ärkebiskop Antje 
Jackelén.

Den nya kyrkohandboken 
innehåller nya texter och ny 

musik. Samtidigt finns där myck-
et som känns igen från den förra 
handboken, som togs i bruk 1986.
– I Svenska kyrkan ryms olika 
fromhetsriktningar och traditioner. 
Den rikedomen finns representerad 
i kyrkohandboken, säger ärkebis-
kopen.

Den nya 
kyrkohandboken
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Lunchmeditation
Unna dig en kort stunds lugn och ro mitt 
i vardagsbruset. Tisdagar i Ekeberga 
kyrka kl. 12.00 med start 3 juli.

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

11/7 Andakt  19/9 Andakt
25/7 Andakt  3/10 Andakt
8/8 Andakt  17/10 Andakt
22/8 Andakt
5/9 Andakt

Ekeberga församling

Se kalendariet på s.26-29 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Musik i sommarkväll, se s. 13

17 sön eft. trefaldig. 23/9     kl 11.00
Gemensam mässa med sång av 
Christel Johansson

19 sön eft. trefaldig. 7/10    kl. 14.00
Gemensam gudstjänst med efterföl-
jande Världens barngala. Läs mer på 
Lessebosidan s. 12.

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

Första delen av Medaljen i stenen publi-
cerades i Källan nr 1 2018.

www.victoriamartinezwriter.com

lilla lantliga samhälle där han verkade. De 
historiska anteckningarna är få och avslö-
jar väldigt lite. Kanske är det mest tragis-
ka att vi har blivit ett samhälle som före-
drar att vår historia serveras lättupptäckt, 
lagom dramatisk och snabbsmält.

Karl Hultbergs historia är inte något 
av detta. Han var bara en vanlig 
människa, en god sådan på alla 

sätt, som belönades för en livstids hårt 
arbete i sitt samhälles tjänst. Det är en be-
rättelse som representerar varje vardaglig 
människa som hoppas att de någon dag 
kommer att offentligt erkännas som någon 
som ägnade sitt liv åt att vara en genomgå-
ende god och hedervärd person. Om ett år-
hundrade kommer berättelser om sådana 
människor att vara lika viktiga att komma 
ihåg och bevara som Karl Hultbergs är nu.

Denna exceptionella gravsten har 
potentialen att inte bara vara ett 
minnesmonument till Karl Hult-

bergs ära, utan också ett monument för 
det oräkneliga antal historiska, vardagliga 
personer vars bidrag till samhället förtjä-
nar att bli ihågkomna och ärade.

Fortsättning på Medaljen i stenen - kastar 
ljus över historien från s. 11

Sommarandakter
Tisdag 3 juli kl 19.00 i Transjö Folkets hus.
Knytkalas och tipspromenad.

Tisdag 31 juli kl 17.30 utanför socken-
stugan (inne om dåligt väder!). 
Familjekväll med Astrid Lindgren-tema, 
korv och tårta!

Präst på stan
Tisdagar kl 13-15 med start 26/6 
(uppehåll v. 34-38). 

Vår nya församlingspräst Magdalena vill 
lära känna sin församling och finns därför på 
plats i Kosta centrum. Slå dig ner på bänken, 
caféstolen eller följ med en bit på promena-
den och berätta om dig själv, vad du tänker 
kring din bygd och vad kyrkan är för dig.

Gruppstarter i höst
Barnkör 7-12 år
Tisdagar kl 15-16, start 28/8 
Anmälan till Petra Farzaneh, se baksidan.

Minisarna 4-6 år 
Tisdagar kl 16.30-17.30, start 28/8
Anmälan till Petra Farzaneh, se baksidan.

Youngsters 12-13 år
Tisdagar kl 16.30, start 25/9
Anmälan till Magdalena Erixon, se bak-
sidan.

Diligo (lat. Jag är älskad) - en prova-på-
grupp för vuxna med fokus på avslapp-
ning och/eller skapande verksamhet.
Varannan tisdag kl 18-20, start 14/8
Anmälan till Magdalena Erixon, se bak-
sidan.

Öppen förskola - för dig som är hemma 
med ett eller flera barn, 0-6 år.
Torsdagar kl 9.00-11.00, start 30/8
Ingen anmälan!

Allt i sockenstugan! Mer info på vår hemsida!

Lunchkonsert ”glas”
Ekeberga kyrka 25 augusti kl 12.00
En del av festivalen ”Nytt” - modern klas-
sisk musik. Bland de mer traditionella 
instrumenten finns också glaskulor och 
stämda glas. Servering av kaffe och fral-
lor efter konserten.
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Våren i bilder

Den öppna förskolan i Hovmantorp 
skickar en hälsning till Källan-läsarna!

Mässa och avtackning av Karin Einarsson i Hovmantorp.
Körerna framförde ”En tråd av nåd” - fantastiskt duktiga!

Mässa i Lessebo kyrka tillsammans med Lessebo scoutkår. 
Ett samarbete som är såväl uppskattat som återkommande!!

Trollkarlen Vibono Magic 
gjorde Kyrkverksta’ns av-
slutning i Skruvs kapell helt 
förtrollande!

Även vid påsk bjuder vi 
på en dramatisering för 
skolorna i pastoratet

Friluftsguds-
tjänst i Lövsjö-
måla, Kosta på 
Kristi him-
melsfärds dag

Kyrkverksta’n bjöd Furugårdens boende på sång och glädje!
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Vi var där!

Kon-
fir-

mation Vi strävar efter att behandla dina person-
uppgifter i enlighet med gällande data-
skyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet 
med många andra stora organisationer 
och myndigheter, ett pågående projekt 
i syfte att anpassa våra behandlingar till 
dataskyddsförordningen.
Medlemmar i svenska kyrkan
Som medlem i Svenska kyrkan är du 
en del av en församling. Svenska kyr-
kan och dess församlingar erbjuder 
bland annat dop, konfirmationer, vigs-
lar och begravningar, och firar guds-
tjänster, mässor och andakter. 
Kyrkan ordnar också aktiviteter som 
öppna förskolor, ungdomsgrupper, 
pensionärsträffar, och språkcaféer. För 
att vi ska kunna erbjuda det här till 
våra medlemmar måste vi behandla 
vissa personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar bland annat namn, 
kontaktuppgifter, personnummer, 
civilstånd, tillhörighetsuppgifter, 
medlemstyp, folkbokföringsdatum, 
diarienummer för hindersprövning, 
löpnummer och blankettnummer gäl-
lande kyrkliga handlingar.
För vårdnadshavare vars barn är 
medlem behandlar vi exempelvis 
uppgifter om namn, personnummer, 
kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörig-

hetsuppgifter och kyrkouppgifter.
I samband med begravning behandlar 
vi relationspersonens namn, person-
nummer och information om vilken 
typ av anknytning personen hade med 
den bortgångna.
Varför behandlar vi dina personupp-
gifter?
Vi har vissa skyldigheter enligt kyrko-
ordningen, bland annat att föra regis-
ter över vilka som tillhör Svenska kyr-
kan (SvkB 2009:9). Vi behandlar även 
vissa personuppgifter, så som person-
nummer och tillhörighetsuppgifter, för 
att kunna administrerade uttagandet 
av kyrkoavgiften.
Vi behandlar också dina personupp-
gifter för att kunna kommunicera med 
dig som är medlem i Svenska kyr-
kan och för att du ska kunna delta i 
kyrkliga val. Ifall du som medlem är 
omyndig förekommer det att vi be-
handlar uppgifter om vårdnadshavare 
för att kunna kommunicera med dig, 
exempelvis gällande församlingens 
verksamhet.
Vi måste även behandla dina och i 
vissa fall dina familjemedlemmars 
personuppgifter inför, under och efter 
utförandet av kyrkliga handlingar, ex-
empelvis för att kunna hantera admi-
nistration kring konfirmation, dop och 
vigsel. 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar per-
sonuppgifter om väldigt många personer.

GDPR&Lessebo kyrka 20/5

Malte, en av de unga le-
dare som deltagit i kon-
firmandarbetet genom 
att försöka föra samman 
gruppen och hjälpa le-
darna, var också med på 
årets konfirmation. ”Sam-
tidigt som man var taggad 
inför konfirmationen så 
kändes det lite sorgligt för 
jag har blivit bra kompis med de 
flesta. Det var en salig blandning 
av sorgsenhet, kärlek och glada mi-
ner efteråt”, berättar han. ”Själva 
konfirmationen började med att de 
gick in och sen så sjöng vi lite. Det 
lästes texter och efter det så lade vi 
händerna på deras huvuden och sen 
så sjöng vi och bad lite. Sen var det 
dags för nattvarden, sen sjöng vi 
och bad lite och sen gick vi ut.”
Det finaste med hela konfirmatio-
nen var att alla konfirmanderna var 
så självsäkra och hade så bra koll 

på sina uppgifter tycker Malte.  
”Deras val att göra en film som 
redovisning var kul och lite an-
norlunda”.
Malte sammanfattar sitt år med 
konfirmanderna med att det 
har varit väldigt roligt för att 
han har lärt känna massa nya 
människor men också att han 
lärt sig att ta mer ansvar. Nu 

ser han fram emot att fortsätta att vara 
ung ledare i kyrkan.

Foto: Claudia Schlich
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Kalendarium

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Sö 15/7 16.00  Se övr   Se övr   11.00
Kristi förklarings Mässa      Gudstjänst
dag
________________________________________________________________________________

Ti 17/7  19.00
  Sommarandakt i kyrkan
  Filmvisning ”Gamla Lessebo”, PRO 
  och  hembygdsföreningen, fika

To 19/7        19.00
        Musik i sommarkväll
        Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 22/7 Se övr   11.00  14.00  Se övr
8 sön efter   Mässa  Hembygdsparken
trefaldighet     Friluftsgudstjänst
________________________________________________________________________________

Ti 24/7      19.00
      Sommarandakt på Gökaskratt
      Allsång och korvgrillning

To 26/7    19.00
    Musik i sommarkväll
    Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 29/7 10.00  Se övr   Se övr   16.00
9 sön efter Gudstjänst     Mässa
trefaldighet
________________________________________________________________________________

Ti 31/7        17.30
        Sommarandakt i 
        sockenstugan
        Familjekväll med Astrid  
        Lindgren-tema, korv  
        och tårta

To 2/8  19.00
  Musik i sommarkväll
  Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 5/8  Se övr  16.00  11.00  Se övr
10 sön efter   Mässa  Ormeshaga
trefaldighet     Gudstjänst

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Lö 23/6  Se Ljuder 14.00  Se Ljuder Se Ljuder.
Midsommar-   Gudstjänst med
dagen    sommarsalong
    Peter Frostman, violin
________________________________________________________________________________

Sö 24/6 Se H-torp Se H-torp  11.00   Se H-torp
D. h. Johannes     Mässa
döparens dag
________________________________________________________________________________

Ti 26/6      19.00
      Sommarandakt på terrassen
      Med sång av Gubbakören

To 28/6    19.00
    Musik i sommarkväll
    Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 1/7  10.00   Se övr  11.00  16.00
Apostla- Mässa    Mässa med Gudstjänst
dagen      konfirmation
________________________________________________________________________________

Ti 3/7        19.00
        Sommarandakt i Transjö
        Folkets hus. 
        Knytkalas , tipspromenad

To 5/7  19.00
  Musik i sommarkväll
  Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 8/7  Se övr   11.00  16.00  Se övr
6 sön efter   Korpamoen Mässa
trefaldighet   Friluftsgudstjänst
________________________________________________________________________________

Ti 10/7    19.00
    Sommarandakt i kyrkan
    Tipspromenad

To 12/7      19.00
      Musik i sommarkväll
      Mer info på s. 13

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 23/6 - 21/10 2018
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Sö 2/9  16.00  11.00   11.00  Se övr
14 sön efter Mässa  Skruvs kapell Mässa
trefaldighet Konfirmand- Mässa  Konfirmandupptakt
  upptakt
________________________________________________________________________________

Sö 9/9  10.00  Se övr   16.00   11.00
15 sön efter Mässa    Teatergudstjänst Mässa
trefaldighet     Linneryds teater-
      sällskap och
      Väckelsångs kyrkokör
________________________________________________________________________________

Sö 16/9 16.00  11.00   16.00  11.00
16 sön efter Ionamässa Mässa  Taizémässa Gudstjänst
trefaldighet
________________________________________________________________________________

Sö 23/9 Se Ekeberga Se Ekeberga Se Ekeberga  11.00  
17 sön efter       Gemensam mässa
trefaldighet       Christel Johansson, sång
________________________________________________________________________________

Sö 30/9 10.00  11.00   16.00  16.00
Helige Mikaels Mässa  Skruvs kapell Gudstjänst Gudstjänst
dag  Allsångskören Gudstjänst
________________________________________________________________________________

Sö 7/10 14.00  Se övr   11.00   Se övr
19 sön efter Gudstjänst   Mässa
trefaldighet Världens barngala med
  pastoratets körer och 
  barngrupper
________________________________________________________________________________

Sö 14/10 10.00  11.00   16.00  16.00
Tacksägelse- Mässa  Gudstjänst Gudstjänst Mässa
dagen  Kulturskolan Önskepsalmer Skördefest, höst-
      marknad och fika
________________________________________________________________________________

Sö 21/10 10.00   Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo 
21 sön efter Gemensam mässa
trefaldighet med handbokstema
  Pastoratets vuxenkörer, Unga Ledare

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

To 9/8      19.00
      Musik i sommarkväll
      Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 12/8 16.00  11.00  Se övr  11.00
11 sön efter Mässa  Mässa    Gudstjänst
trefaldighet   Minnesotadagen
    Växjö Manskör
________________________________________________________________________________

To 16/8        19.00
        Musik i sommarkväll
        Mer info på s. 13
________________________________________________________________________________

Sö 19/8 Se övr   11.00  16.00  Se övr
12 sön efter   Skruvs glasbruk Mässa
trefaldighet   Hyttgudstjänst
    Johansforsoktetten
________________________________________________________________________________

Ti 21/8      19.00
      Sommarandakt på kyrkogården
      med dramatiserad kyrkogårdsvandring

On 22/8   18.30
    Skruvs kapell
    Stilla mässa

To 23/8    19.00
    Musik i sommarkväll
    Mer info på s. 13
Lö 25/8        12.00
        Lunchkonsert ”Glas”
        Servering av kaffe och  
        frallor. Läs mer på s. 21
________________________________________________________________________________

Sö 26/8 10.00  Se övr   Se övr   16.00
13 sön efter Mässa      Gudstjänst
trefaldighet
________________________________________________________________________________

Ti 28/8  19.00
  Församlingshemmet
  Kura skymning

Fr 31/8        17.30
        Stilla mässa

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga
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”I natt är du bjuden av dimman till 
dans.” Sommar. Förväntningar. De 

få veckorna på året då allt ska hända. Um-
gås med släkt och vänner, åka på semes-
tern vi planerat i snart ett år, fixa det där 
som inte blivit gjort under jobbveckorna, 
bada ... Massor av glass. Vita sandsträn-
der. Lyckliga barn. Lyckliga vuxna. En 
bild vi nog alla bär på. 

Men sällan blir det som vi tänkt oss. 
Vi är trötta efter 48 veckors jobb. 

Kanske släktträffarna blir en tillställning 
med bistra miner och trötta kommentarer. 
Det regnar när vi kommit dit vi längtat 
hela året. Det som ska fixas skapar kon-
flikter och hinns kanske inte med? Vattnet 
är kallt och de mysiga sommarkvällarna 
med familjen uteblir av kyla. Både inom-
bords och utombords. Glassen har inte 
RIKTIGT den smaken vi hade tänkt oss. 
Stränderna är fulla av skräp. Barnen gnäl-
ler och vi vuxna likaså. Varför kan man 
inte bara få njuta lite under sin ledighet?

När är vi närvarande i livet? När vi pla-
nerar framtiden? Semestern? Som-

maren? Eller när livet slår oss med häpnad 
med sin förunderlighet? 
När det lilla barnet visar oss en snigels 
fantastiska skapelse. När en trulig tonår-
ing ger dej en sten formad som ett hjärta 
MITT på den skräpiga stranden! När en 
sjuk och dement pappa blir serverad sin 
favorittårta. En pappa som vi för länge 
sedan tappat kontakten med. Plötsligt ser 
vi honom i all sin glans igen slukande sin 
tårtbit! 

En åldrig och sjuk mamma som berät-
tar ett barndomsminne om oss. Och 

vi känner hur oändligt älskade vi är. När 
en okänd vän plötsligt sträcker ut handen 
utan att vi förstår att det är just den han-
den vi behöver just då! När den vuxna och 
kanske lite strama kusinen ger sej hän i 
en bedårande dans till Små grodorna vid 
midsommar! DÅ infinner sej närvaron i 
livet. Alla våra sinnen skärps och försö-

ker bevara stunden. Då är det fest i hjärtat! 
Och hjärnan bara memorerar. Vi minns det 
vackra och outgrundliga. Dimman bjuder 
upp oss till dans. Den lägger sej som ett 
skyddande nät över minnet. Vi blir som 
barn igen. Närvarande i stunden. Vi ska-
par minnen som bär oss genom livet. 

Min mamma brukade säga vid våra 
släktmiddagar som hon sett myck-

et fram emot: (läses med skånsk och öster-
lensk brytning) – ”Nu skaa vie siidda rik-
tet, riktet lenge”. I sommar ska jag njuta 
av livet och dess krumbukter. Gräset kan 
få växa längre än det brukar. Maskrosorna 
ska få lysa som solar. Och jag ska ”siidda 
riktet, riktet lenge” och bara njuta av Guds 
skapelse.

Petra Farzaneh
kyrkomusiker

Närvarande i stunden

Illustration: akrylmålning av Alf Hansson, Lessebo
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist
Tfn  344 05
epost: gustav.schonqvist@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

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

Kontakta oss
LESSEBO-HOVMANTORPS
PASTORAT
Andrégatan 6
365 32 Lessebo
Tfn. expedition 344 00
epost: lessebo-hovmantorp.
pastorat@svenskakyrkan.se
Öppet: mån. tis. tor. 9-12

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

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

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

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

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

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

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

Gilla oss på facebook!
facebook/lessebo.
hovmantorp

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

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

Assistent/informatör Anneli Ahtee
Tfn. 344 15
epost: anneli.ahtee@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


