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återhämtning och reflektion

Vad är det som händer? Luften är 
plötsligt fylld av vita, lätta fjun – på 
vissa håll lägger sig detta ludd som ett 
täcke över marken. 

Man berättar för mig, att det är aspen 
som träder fram och som med sin trot-
siga framfart vill berätta något för oss.
Aspen, som under förra årets ihållande 
torka och värme riskerade sin överlev-
nad och som under årets aprilvärme 
återigen blev påmind om sin osäkra 
existens, agerar nu på egen hand. När 
livet är hotat får vi ibland uppleva kraf-
ter som vi inte ens visste fanns. I back-
spegeln kan vi förundras över hur detta 
gick till? Men kraftsamlande kräver 
såväl vila som väntan. Detta kände up-
penbarligen aspen väl till. Sommaren - 
en tid för just återhämtning och reflek-
tion - att bara få lyssna och se, ta in och 
ta emot allt det som naturen bjuder på 
- helt gratis.

Våra kyrkor är sommaröppna och bju-
der på både svalka och stillhet. Ta till-
fället i akt och besök dessa heliga rum; 
tänd ett ljus och låt gudsvinden få be-
röra Dig! I dessa rum krävs vare sig an-
strängning eller prestation – här ryms 
istället Guds och livets tilltal, överlåtel-
se, reflektion och en stunds andhämt-
ning. 

Så - stanna till och låt kyrkan bli en 
rastplats i sommar!

”Vila i din väntan. Stilla mötet sker” 
(Sv. ps. 205)

Ingrid Knutsson Starck
kyrkoherde
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Under midsommarhelgen firar vi 
sommaren. Ofta förknippas helgen 
också med ledighet och fest. På sön-
dagen i midsommarhelgen firar vi Jo-
hannes döparens dag.

Midsommarafton
Midsommarafton är ingen helgdag, 
men vi firar sommaren, de långa da-
garna och de ljusa nätterna. Midsom-
marstången kallas ibland för majstång. 
Ordet maja betyder att klä något med 
gröna blad. Förr i tiden brukade man 
ha små midsommarstänger som pryd-
nad inne i kyrkorna.

Midsommardagen
På midsommardagen fokuserar vi på 
miljön och naturen omkring oss. Då 
får vi tänka igenom vad vi kan ta an-
svar för och vi kan glädjas åt Guds gå-
vor. Hur vi ska ta hand om den skapel-
se som Gud anförtrott oss, är en viktig 
fråga att fundera och be över.

Johannes döparens dag
Johannes döparen ska enligt Lukase-
vangeliet ha fötts sex månader före Je-
sus. Det är därför Johannes döparens 

&Johannes döparen
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Om du funderar på att säga upp ditt 
löpande 1-årsavtal med gravskötsel 
(avtal med grundskötsel och ev plan-
teringar) 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 kyrkogårdsför-
valtningen (uppgifter på baksidan av 
Källan) så får du uppsägningsblankett 
av henne eller om du har koll på grav-
rättsnumret; ladda ner uppsägnings-
blankett 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
123 612 01 82   Act Svenska kyrkan
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Nytt från pastoratet

dag och midsommardagen under så 
många år firades den 24 juni. Från och 
med 2003 firas Johannes döparens dag 
däremot på söndagen efter midsom-
mardagen.
Berättelsen om Johannes döparen bör-
jar hos den gamle prästen Sakarias och 
hans hustru Elisabeth. De börjar båda 
bli gamla. De har inga barn. Men så 
möter de en ängel och får veta att de 
ska få ett barn och ge honom namnet 
Johannes, som betyder ”Gud är nå-
dig”.

Johannes arbetade för förändring
När Johannes blir vuxen förbereder 
han människor på att Jesus ska kom-
ma. Han brinner för att människor ska 
förändras. Han uppmanar dem att be 
om förlåtelse för sina synder och göra 
rätt.
Johannes döpte Jesus. Det går att läsa 
i Matteusevangeliet 3:13-14.
Johannes hamnade i fängelse för att 
han kritiserade kejsarens kärleksaf-
färer med sin brors fru. Till slut blev 
han halshuggen och hans huvud ser-
verades på ett fat på en fest hos kejsar 
Herodes.

Traditionen att plocka nio (eller sju) 
olika sorters blommor och lägga un-
der huvudkudden på midsommarnat-
ten har funnits länge. I drömmen ska 
man då få se vem man kommer att 
leva sitt liv med. 

Gå en promenad och plocka nio blom-
mor som symboler för andens fruk-
ter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vän-
lighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet 
och självbehärskning. Låt blommorna 
bilda en tacksamhetsbukett för allt 
gott vi kan möta i livet

blommor under kudden

kyrkogårdsförvaltningen informerar

kyrkresa för pastoratet
Förlängt anmälningsdatum tom 13/8

Söndagen 8/9 med hemkomst ca kl. 19.00

Påstigning  Lessebo kl. 07.30
  Hovmantorp kl. 07.45

Vår årliga heldagskyrkresa med buss 
går i år till Båstad med omnejd. 

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

Anmälan senast 13/8 med namn, te-
lefonnummer, ev specialkost till och 
påstigningsort till:

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

Välkommen!
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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 4 2019

Nästa nummer ute i 
mitten av oktober!

Manusstopp

3 september

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 el-

ler 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.

Från och med NU kan du anmäla dig 
(eller ditt barn) till konfirmationsåret 
2019/20. Sista anmälningsdag 8 
september! Läs mer på s. 17

Nytt från pastoratet

Har du inte fått Källan?
Ring pastorsexpeditionen tel 344 00

Veckomässa i Taizéhörnan
Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30
Sommarupphåll fram till den 4/9

Välkommen då!  

Pastoratsexpeditionens telefontider
0478-344 00

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

resultatet för fastekampanjen

Ett stort tack till alla som varit med och bidragit till 
årets fastekampanj. Pengarna som samlats in be-
hövs till stöd för människor som fått sin trygghet 
sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer. 
Tillsammans är vi med och skapar en rättvis värld 
där människor kan leva i trygghet.

30 586 461 kr

Nytt från pastoratet

Under de senaste åren har vår ladd-
ningsplats dykt upp på allehanda platser 
runt om i pastoratet. Håll utkik efter oss 
i sommar och kom gärna fram så bjuder 
vi på kaffe och intressanta samtal!

Vill du ha ett eget ex av vår 
månadsaffisch? Kontakta pas-
torsexpeditionen eller hämta 
ditt ex i din kyrka! 

Är du 14 år eller äldre?
vill du konfirmeras?

För dig som är ung i ålder eller ung 
i sinnet.
Lessebo kyrka onsdagar kl 18.00 
med start den 28/8
Välkommen!

ungdomsmässa
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Den 28 april firades en helt vanlig 
mässa i Lessebo kyrka. Med musik 
skriven av Avicii.
  Genom kyrkans långa gudstjänstfi-
rande historia har musiken alltid haft en 
självklar ställning. Hur kyrkomusik ska 
låta är däremot inget man kan få svar 
på genom att studera historien eftersom 
musiken ständigt har förändrats. Ibland 
har förändringarna inte tagits emot med 
öppna armar av sin samtid. När Pa-
lestrina under 1500-talet började skriva 
polyfon körmusik och därmed bryta mot 
idealet hos den mer entoniga gregori-
anska sången ansågs detta vara väldigt 
suspekt. Ingen kunde väl då föreställa 
sig de bombastiska konsertmässor som 
Bach eller Händel och senare Haydn el-
ler Mozart skulle komponera några se-
kel senare. Av dessa giganter inom kyr-
komusiken kunde ju heller ingen av dem 
förutse den förfäran som uppstod under 
mitten av 1900-talet när elgitarrer och 
trumset började bäras in i kyrkorummet. 
Förändring möter ofta motstånd, men är 
det något som är beständigt både när det 
gäller kyrkomusik och det mesta annat i 
livet så är det förändringen.
    Idag är det nog få som rynkar på nä-
san åt att kyrkan anordnar konserter 
med vitt skilda musikaliska inriktningar. 

Men när det gäller musik i själva guds-
tjänsten så är nog den undermedvetna 
förförståelsen av hur kyrkomusik låter 
för många barockmusik snarare än mer 
moderna tongångar. Kanske var det där-
för många tackade för en fin konsert ef-
ter att Aviciimässan firades i en fullsatt 
Lessebo kyrka. Men Magdalena Devall 
som har skapat mässan trycker gärna 
lite extra på att detta var en helt vanlig 
mässa även om den gestaltades med en 
smula okonventionell musik.
Hur uppkom idén, Magda?
– Det var ett gäng konfirmander förra 
sommaren som ville hedra Avicii i sam-
band med hans bortgång som gjorde att 
jag började lyssna på hans texter. Efter-
som musiken skulle passa väldigt bra att 
göra en mässa av började jag undersöka 
hur andra församlingar gjort Aviciimäs-
sor och fundera tillsammans med musi-
kervänner hur det skulle kunna göras. 
Det resulterade i ett projekt som i sin tur 
gav en fantastisk mässa.
Vilka utmaningar har ni mött under 
projektet?
– Musikaliskt är det en stor utmaning att 
göra Aviciis elektroniska musik akus-
tiskt, men det lämnade jag över till Sofia 
Devall, församlingsmusiker i pastoratet, 
som fick det musikaliska ansvaret. Till-

sammans med det handplockade bandet 
gjorde hon ett stort arbete i att arrangera 
om låtarna så de fungerade akustiskt och 
i en mässa. Jag gjorde arbetet att tänka 
teologiskt kring vilka låtar som passade 
på vilken plats under gudstjänsten, varje 
låt berättade något som förde mässan 
framåt.
Utmaningar därutöver har varit att det 
tar tid att göra sådana här projekt; vi var 
totalt 20 personer varav fem anställda 
som arbetade med det - vilket är ganska 
mycket tid och pengar. Så det är inget 
vi kan göra om och om igen, men jag 
arbetar gärna på samma sätt fler gånger.
Vad är du mest nöjd med?
– Jag är mest nöjd med att vi lyckades 
göra en mässa. Och att alla som var in-
blandade i projektet verkade trivas och 
tycka att det kändes viktigt att göra det-
ta. Alla var med för att vi ville det och 
för att vi förstod att detta kunde komma 
att betyda något för fler än oss.
Ordningen som vi följde var huvud-
gudstjänst, alltså en helt vanlig guds-
tjänst med nattvard som ska firas i alla 
församlingar varje söndag. Det vi gjor-
de var att vi lät Aviciis musik ta plats i 
precis en sådan gudstjänst. Vi lät också 
rummet förändras med ljusteknik och 
en scenkonstruktion och gestaltade även 

gudstjänsten genom dans och röster från 
olika håll. Men vi följde ordningen för 
vilken huvudgudstjänst som helst.
Det är inte varje söndag som kyrk-
bänkarna inte räcker till för att alla 
besökare?
– För min personliga del hade det inte 
varit en sämre gudstjänst om det inte 
blivit fullsatt, vilket det ju blev. Det vik-
tiga för mig var att vi fick berätta berät-
telsen om att inte orka leva, i en mässa i 
en kyrka. Att låta suicid med allt vad det 
innebär få ta plats i kyrkorummet, sida 
vid sida med evangeliet. Att våga prata 
om dem vi saknar, rädslan för mörkret, 
oron inom en själv. Det gjorde vi och vi 
berättade också att det finns hopp, vägen 
genom lidandet är inte döden utan livet.
Vad händer nu?
– Flera församlingar i stiftet har visat 
intresse för att låta oss komma till de-
ras kyrkor och fira mässan, så det ser vi 
fram emot att göra. Första bokningen är 
gjord och vi firar i Nöbbele kyrka 1/11 
kl.18.
Kommer pastoratet göra något lik-
nande igen?
– Aviciimässan kommer inte firas i pasto-
ratet fler gånger men vi kommer definitivt 
göra liknande saker igen. Så håll utkik!
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välkommen till våra
barngrupper!
all info du behöver för att delta

öppna förskolan

•	 Hovmantorp, i Regnbågen, måndagar 9.30-11.30

För barn 0-6 år med förälder. Vi håller musikstund, firar andakt, 
fikar och leker. Ingen anmälan! Bara kom och var med!

I samtliga barngrupper sjunger, leker, fikar och skapar vi. Vi firar andakt 
och pratar om Gud och funderar på stort och smått! 
Välkommen med din anmälan, kontaktuppgifter på sista sidan!

barngrupper

Hovmantorp  - gruppstarter v. 36

•	 7-8 år, Barnkör, torsdagar 13.10-13.50 
(anmälan till Sofia)

•	 9-10 år, Kyrkråttorna, torsdagar 14.30-16.00 
(anmälan till Helen)

•	 11-12 år, Äventyrsklubben, onsdagar 14.30-16.00
      (anmälan till Helen)

Kosta - gruppstart v. 37

•	 från 4 år, Gud och Blandat, torsdagar 16.30-17.30
     (anmälan till Sofia)

Lessebo - gruppstart v. 36

•	 6-9 år, Skrammel, tisdagar 16.30-17.30
     (anmälan till Anna)

Ljuder - gruppstart v. 36

•	 Skruvs kapell, 6-12 år Kyrkverkstan tisdagar 14.30-16.00
     (anmälan till Helen)Fo
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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:
3/9
17/9
1/10
15/10

berghälla
Torsdagar kl. 13.30

27/6   Andakt i Lessebo kyrka
11/7   Andakt
25/7   Andakt
8/8   Andakt
22/8   Andakt
5/9   Andakt
19/9   Andakt
3/10   Andakt
17/10    Andakt

Lessebo församling

Se kalendariet på s.22-25 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

16 sön e trefaldighet 6/10   kl. 16.00
Mässa nära livet - ett tema i anslutning 
till kyrkoårets rubrik

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30

Sommarupphåll fram till den 4/9
Välkommen då! 
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sommaren 2019

torsdagskvällar kl 19.00
i en kyrka nära dig!

Ljuder kyrka den 27 juni 
Körsång med unga röster
Sofiakören under ledning av Sofia Stynsberg och med 
ackompanjemang av Magnus Jakopsohn.

Lessebo kyrka den 4 juli
Vandra in, vandra ut
En musikalisk utsvävning om att tappa bort sig själv i 
sina trygga mönster och att hitta en trygghet i en förän-
derlig värld. Saga Björling, gitarr och sång, Enno Leg-
gedör, altfiol och sång och Sofia Devall, piano och sång.

Hovmantorps kyrka den 11 juli 
Dichterliebe och svenska romanser
Sångcykeln ”Dichterliebe” av Schumann samt romanser 
av Grieg, Stenhammar och Sibelius framförs av tenoren 
Anders Nilsson. Ackompanjerar gör Daniel Beskow, 
pianist från Stockholm.

Ekeberga kyrka den 18 juli 
Klassisk gitarr
Tobias Sjögren är en sologitarrist som är bosatt i Stock-
holm. Han spelar i klassisk stil, musik av Johann Sebas-
tian Bach samt egna kompositioner.

Ljuder kyrka den 25 juli
Lindy Larsson & Miriam
Lindy Larsson, skådespelare,sångare och musikalartist 
med rötter i Ljuder återvänder med sin dragspelare Mi-
riam Oldenburg.

Lessebo kyrka den 1 augusti
Från barock till småländska låtar
Den ganska nybildade Qvintetten framför denna augus-
tikväll stråkmusik i olika genrer och tidsepoker av Benny 
Andersson, Wilhelm Peterson-Berger, Johan Helmich 

Roman m fl till en lättlyssnad ton av sommar.

Hovmantorp kyrka den 8 augusti 
Våga leva livet
Sara Karinsdotter, organist och Barbro Fellinger, präst 
bjuder på orgelmusik och tankar som vill ge glädje, tröst 
och inspiration.

Ekeberga kyrka den 15 augusti
I livets sommartid
Dubbelkvartetten Vivavox och gitarrist Lars-Erik An-
dersson bjuder på visor, folkmusik och koraler av bl. a. 
Alice Tegnér, Olle Adolphson och Billy Joel.

gudstjänstgrupp
Församlingshemmet 28/8  kl. 18.30
Vi samlas direkt efter ungdomsmässan!

Du som går i årskurs 8: 

Kom ihåg att anmäla dig till konfirma-
tionen på bit.ly/lessebokonfa
Läs mer på s. 17
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våren i bilder Anja  Budichewski
Ing-Marie Nicklasson
Magdalena Erixon
Helén Johansson
Anneli Ahtee

FOTO:

BAKGRUNDSFOTO:  Pilgrimsvandring i Ekeberga

Äventyrsklubben i Hovmantorp har job-
bat med Frälsarkransen under våren

Påskotta på påskdagen i Lessebo kyrka

Konf i rmander 
övar i Lessebo 
kyrka

Välbesökt Valborgs-
mässoafton vid Lax-
sjön i Skruv

Lessebo kyrka fylls med folk inför Avicii-
mässan

Påskspel för skolorna i pastoratet

Gudstjänst i 
Lövsjömåla, 
Kosta
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Ljuder församling

ur kalendariet

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

9 sön e trefaldighet 18/8       kl. 11.00
Gudstjänst i hyttan på Skruvs Glasbruk. 
Klarinettgrupp ur Johansfors Musikkår 
medverkar

11 söndagen e trefaldighet 1/9  kl. 16.00
Två och en flygel - musikgudstjänst i 
kyrkan med Olle Persson och Christina 
Johansson

Tacksägelsedagen 13/10           kl. 16.00
Iona-mässa i Skruvs kapell. Kristinakö-
ren medverkar

Se kalendariet på s.22-25 för mer detaljerat gudstjänstschema

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
19/6   Andakt
3/7   Andakt
17/7   Andakt
31/7   Andakt
14/8   Mässa
28/8   Andakt
11/9   Andakt
25/9   Andakt
9/10   Andakt

  Från och med NU kan du anmäla dig (eller ditt barn) 
till konfirmationsåret 2019/20. Sista anmälningsdag 8 
september! 
  Du klickar dig enkelt in på bit.ly/lessebokonfa eller scan-
nar QR-koden här bredvid  så kommer du till anmälan.   

Ordet konfirmation betyder bekräftelse, i kyrkan betyder det att bekräfta sitt 
dop; att man vill höra ihop med Gud genom livet. Du behöver inte vara döpt 
för att börja i en konfirmandgrupp, många konfirmander döps under sin kon-
firmandtid.

   När man ses på konfirmandträffar pratar man om olika frågor i små eller stora 
grupper. Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. 
Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och 
Psalmboken inne-
håller och hur det 
kan hänga ihop med 
vårt liv här idag.

Efter din konfir-
mandtid kanske du 
är mer nyfiken på 
kyrkan och kristen 
tro, och vill fortsät-
ta i ungdomsgrup-
pen. Eller så var inte 
kristen tro något 
för dig, men då vet 
du iallafall vad det 
handlar om.

Kristinakören övar igen!

Tisdagar kl. 19.00-20.30 
med start den 10/9 i Skruvs kapell
Vill du också ägna dig åt världens roli-
gaste friskvård? Ta kontakt med kan-
tor Christina för mer info!

Du som går i årskurs 8: 

Kom ihåg att anmäla dig till konfirma-
tionen på bit.ly/lessebokonfa
Läs mer på s. 17

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

Lördagar kl. 9 - 11

28/9 och 16/11

konfirmera dig? ja!
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Gudstjänster på serviceboenden

Bore 
tisd. kl. 13.30

25 juni andakt
9 juli andakt
23 juli andakt
6 aug andakt
20 aug andakt
3 sept andakt
17 sept andakt
1 okt andakt
15 okt andakt

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30

27 juni andakt
11 juli  andakt
25 juli andakt
8 aug andakt
24 aug andakt
5 sept andakt
19 sept andakt
3 okt andakt
17 okt andakt

Hovmantorps församling

Se kalendariet på s.22-25 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Apostladagen 21/7           kl. 14.00
Friluftsgudstjänst i Hovmantorps 
hembygdspark. Hembygdsföreningen 
har kaffeservering och stugorna är 
öppna

Kristi förklarings dag 4/8           kl. 11.00
Friluftsgudstjänst och kaffe i Ingalills 
trädgård i Ormeshaga 

gemenskapen (fd kvällssyföreningen)

Träffas kl 17.00-18.30 i församlings-
hemmet följande torsdagar:
19/9
17/10
21/11 
Välkommen att vara med! Kontakta 
Inga-Lill Ingemarsson 0478-407 82

tisdagkvällar i sommartid
- andakt och kaffe -

25/6 kl 19 på Terrassen
Carina Engman medverkar!

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. 

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

Anmälan senast 13/8 med namn, te-
lefonnummer, ev specialkost och på-
stigningsplats till:

lena.blomquist@svenskakyrkan.se, 
sms 072 742 80 04 eller ring till
expeditionen 0478-344 00 eller
Lena 0478-344 12
Läs mer på s. 5 

  I Lessebo-Hovmantorps pastorat har 
vi under det gångna läsåret haft tret-
ton unga ledare i våra verksamheter. 
De har varit med och lett barngrup-
per, konfirmandgrupper, ungdoms-
mässan och stöttat upp där det har 
behövts. De unga ledarna har också 
gjort saker helt för sin egen skull, vi 
har besökt andra församlingar, åkt på 
läger och festivaler.

  Du som är 13 år och uppåt kan 
vara med i gänget! Du som ännu inte 
är konfirmerad kan vara ledare i en 
barngrupp och/eller finnas med i kyr-
kans verksamhet på fler sätt – och 
du som är konfirmerad kan vara ung 
ledare i en konfirmandgrupp och/eller 
finnas med i kyrkans verksamhet på 
fler sätt. Även om du inte vill vara just 

Du som går i årskurs 8: 

Kom ihåg att anmäla dig till konfirma-
tionen på bit.ly/lessebokonfa
Läs mer på s. 17

ledare så kan du vara med, det finns 
plats för dig! Unga ledare som är kvar 
i verksamheten under ett helt år och 
är konfirmerade får ett rekommenda-
tionsbrev som de kan ha i sitt CV för 
framtida jobbsökningar.

  Varje onsdagkväll under hösten 
kommer de unga ledarna tillsammans 
med sina vuxna ledare skapa en ung-
domsgrupp som träffas för att snacka 
om livet, hitta på roliga saker, åka på 
läger, fira gudstjänst och vara kyrka. 
Vi startar datum 28/8 och avslutar 
terminen med att åka på Vintermötet 
på Tallnäs 28/12-1/1.

   Har du frågor kan du smsa prästen 
Magdalena på 0727347665 eller 
adda prestmagda på snapchat.

ung i kyrkan?
du är efterlängtad!
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Ekeberga församling

Se kalendariet på s.22-25 för mer detaljerat gudstjänstschema

ur kalendariet

Tisdagen 2/7            kl. 19.00
Hundgudstjänst med samling vid Tran-
sjö Folkets hus. Ta med din fyrbenta vän 
och fikakorgen och följ med på prome-
nadgudstjänst i vacker natur. Vi avslutar 
med fika på lämplig plats. Gudstjänstle-
dare: Bert, i sällskap av mattarna Mag-
dalena & Sofia Devall.

Tisdagen 30/7            kl. 19.00
Ta med din vinnarskalle till sockenstugan 
och spela roliga spel under sommar-
kvällshimlen tillsammans med Ekeberga 
församlingsråd. Kyrkkaffe. Andakt med 
Eva-Karin Thuresson & Olle Persson.

13 sön e trefaldighet 15/9          kl. 16.00
Mässa nära varandra - ett tema i an-
slutning till kyrkoårets rubrik

barn & unga
Gud & Blandat (från 4 år)
Tisdagar 16.30-17.30.
Start 10 september med familjekväll dit 
barnen tar med sina föräldrar. Famil-
jekvällarna fortsätter sedan en gång i 
månaden. 
Anmälan till Sofia, tel 0478 344 08 eller 
epost sofia.devall@svenskakyrkan.se

Barn över 8 år; när fler än fem barn från 
8 år anmält sig startar vi grupp för er.

Du som går i årskurs 8: 
Kom ihåg att anmäla dig till konfirma-
tionen på bit.ly/lessebokonfa. Se s. 17

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

26/6 Andakt
10/7 Andakt
24/7  Andakt
7/8 Andakt
21/8 Andakt
4/9 Andakt
18/9 Andakt
2/10 Andakt
16/10 Andakt

Begravningsombud granskar begravningsverksam-
heter, och undersöker bland annat hur begravningar 
fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att sä-
kerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyr-
kan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrel-
sen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift 
för begravningsverksamheten (begravningsavgift). 
Begravningsombud ska granska att de som ansvarar 
för begravningsverksamheten använder pengarna från 
begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt 
samband med förvaltningen av allmänna begravnings-
platser. 

Vad gör begravningsombudet?

•	 Kontrollerar att begravningsavgiften går till be-
gravningsverksamheten och inte används till övrig 
verksamhet.

•	 Granskar hur begravningar fungerar för dem som 
inte tillhör Svenska kyrkan.

•	 Undersöker önskemål från dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan.

•	 Informerar om verksamheten till dem som inte till-
hör Svenska kyrkan.

•	 Håller kontakt med andra trossamfund och berörda 
parter.

Begravningsombud i Lessebo kommun är Per-Gunnar 
Åkesson. Honom når du på tel 070 873 81 53 eller 
epost pg.akesson@gmail.com.

Vad gör ett
begravningsombud?
källa: länsstyrelsen skåne
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Ti 16/7  19.00
  Tisdagkväll 
  Andakt för alla sinnen

To 18/7        19.00
        Musik i sommarkväll
        Se s. 12

Sö 21/7 Se övriga 11.00  14.00  Se övriga
Apostla-    Mässa  Hembygdsparken 
dagen      Gudstjänst
________________________________________________________________________________

Ti 23/7      19.00
      Tisdagkväll 
      Kyrkogårdsvandring 
      med Håkan Henriksson

To 25/7    19.00
    Musik i sommarkväll
    Se s. 12

Sö 28/7 10.00  Se övriga Se övriga 16.00
6 söndagen  Gudstjänst     Mässa
e trefaldighet
________________________________________________________________________________

Ti 30/7        19.00
        Tisdagkväll 
        Sommarspel utanför
        sockenstugan

To 1/8  19.00
  Musik i sommarkväll
  Se s. 12

Sö 4/8  10.00  16.00  11.00  Se övriga
Kristi förklarings  Hembygdsparken Mässa  Ormeshaga
dag  Gudstjänst   Gudstjänst
      Kyrkkaffe
________________________________________________________________________________

Ti 6/8    19.00
    Tisdagkväll 
    Marianne Edklint Nilsson om sitt sakrala konstnärskap

To 8/8      19.00
      Musik i sommarkväll
      Se s. 12

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Lö 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
________________________________________________________________________________

Ti 25/6      19.00
      Tisdagkväll på terrassen
      Musikquiz med Carina Engman, andakt 

To 27/6    19.00
    Musik i sommarkväll
    Se s. 12

Sö 30/6 10.00  Se övriga Se övriga 16.00
2 söndagen  Mässa      Mässa
e trefaldighet
________________________________________________________________________________

Ti 2/7        19.00
        Transjö Folkets hus
        Tisdagkväll 
        Andakt med hundtema

To 4/7  19.00
  Musik i sommarkväll
  Se s. 12

Sö 7/7  Se övriga 11.00  16.00  Se övriga
3 söndagen    Korpamoen Mässa
e trefaldighet   Friluftsgudstjänst     
________________________________________________________________________________

Ti 9/7    19.00
    Tisdagkväll 
    Tipspromenad i hembygdsparken

To 11/7      19.00
      Musik i sommarkväll
      Se s. 12

Sö 14/7 16.00  Se övriga Se övriga 11.00
4 söndagen  Lessebo kapell     Gudstjänst
e trefaldighet Gudstjänst

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 22/6 - 13/10 2019

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Kalendarium
med reservation för ändringar
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Sö 11/8 19.00  11.00  Se övriga Se övriga
8 söndagen  Musikgudstjänst Mässa
e trefaldighet Alexandra Hedin Minnesotadagen
  Joakim Nilsson
________________________________________________________________________________

Ti 13/8  19.00
  Tisdagkväll 
  Andakt med filmvisning
  ”Järnvägen i Lessebo”

To 15/8        19.00
        Musik i sommarkväll
        Se s. 12

Sö 18/8 Se övriga 11.00  16.00  Se övriga
9 söndagen    Hyttan, Skruv  Mässa 
e trefaldighet   Gudstjänst
    Klarinettgrupp
________________________________________________________________________________

Sö 25/8 10.00  Se övriga Se övriga 16.00
10 söndagen  Lessebo kapell     Gudstjänst
e trefaldighet Mässa

On 28/8 18.00
  Ungdomsmässa 
  Ungdomsgrupp efter mässan
________________________________________________________________________________

Sö 1/9  11.00  16.00  Se övriga Se övriga
11 söndagen  Mässa  Musikgudstjänst
e trefaldighet 

On 4/9  18.00  18.30
  Ungdomsmässa  Skruvs kapell
  Ungdomsgrupp  Veckomässa 
  efter mässan
________________________________________________________________________________

Sö 8/9  16.00  11.00  Se övriga Se övriga
12 söndagen  Ungdomsmässa Mässa
e trefaldighet Konfirmandupptakt

On 11/9 18.00
  Ungdomsmässa 
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 15/9 Se övriga Se övriga  11.00  16.00
13 söndagen      Mässa   Mässa nära varandra
e trefaldighet
________________________________________________________________________________

Sö 22/9 Se övriga 16.00  Se övriga 11.00
14 söndagen    Skruvs kapell    Mässa
e trefaldighet   Gudstjänst
________________________________________________________________________________

On 25/9 18.00
  Ungdomsmässa 
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 29/9 11.00  Se övriga  16.00  Se övriga
Den helige  Mässa     Musikgudstjänst
Mikaels dag
________________________________________________________________________________

On 2/10 18.00  18.30
  Ungdomsmässa  Skruvs kapell
  Ungdomsgrupp Veckomässa
   efter mässan

Sö 6/10 16.00  11.00  Se övriga Se övriga
16 söndagen  Mässa nära livet Skruvs kapell
e trefaldighet   Mässa
________________________________________________________________________________

On 9/10 18.00  
  Ungdomsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 13/10 Se övriga 16.00  11.00  Se övriga
Tacksägelse-    Skruvs kapell  Mässa 
dagen    Iona-mässa Christallen och Damkören
    Kristinakören
________________________________________________________________________________

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Veckomässa i Taizéhörnan i Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30

Kalendarium
med reservation för ändringar

Kalendarium
med reservation för ändringar

8/9 Pastoratets kyrkresa till Båstad. Anmälan senast 13/8. Läs mer på s. 5
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vägvisare
mot 
framtiden

Församlingsinstruktionen är varje 
församlings övergripande styrdoku-

ment. Här ska en tydlig vision om vad 
församlingen ska vara och en konkret 
väg mot målet presenteras. Just nu ar-
betas det med en ny församlingsinstruk-
tion som ska gälla den nya församlingen 
efter att de nuvarande fyra inom pas-
toratet slås samman till ett. En pro-
cessgrupp bestående av representanter 
från Lessebo, Ljuder, Hovmantorp och 
Ekeberga församlingar jobbar nu med 
att samla information på olika sätt om 
vad medlemmarna tycker och tänker 
om kyrkans framtid. Bland annat har 
pastoratets ungdomsgrupp haft besök 
av processgruppen, då ungdomarna har 
fått tänka fritt om vad kyrkan betyder 
för dem och vad de önskar mer eller 
mindre av. En liknande fråga gick ut till 
alla medlemmar tillsammans med förra 
numret av Källan i form av en enkät. 
Den finns även på nätet.

Hittills har ungefär 400 personer 
svarat på enkäten, en siffra som 

processgruppen är nöjd med. Men det 
finns fortfarande möjlighet att svara på 
enkäten för den som inte gjort det. Re-

sultatet kommer inte sammanställas för-
rän i slutet av sommaren.

Av de svar som redan kommit in är 
det tydligt att kyrkan har en viktig 

plats i människors liv, men också att bil-
derna av kyrkans roll i samhället är väl-
digt olika bland de som svarat. På frå-
gan om hur det skulle påverka livet om 
kyrkan försvann från bygden svarar bara 
10 procent att det inte skulle påverka de 
alls. 70 procent säger att de skulle sakna 
möjligheten till dop, begravning och 
vigsel. Nästan hälften av de som svarat 
säger att de skulle sakna möjligheten 
att regelbundet fira gudstjänst. I en del 
svar framkommer en bild av kyrkan som 
endast en förrättningsinstans, en kultu-
rell institution med enda syfte att bära 
vidare en tradition. Vissa förknippar 
fortfarande Svenska Kyrkan med stats-
kyrkan, trots att det snart är 20 år sedan 
bandet mellan kyrka och stat klipptes. 
Hos andra saknas denna dimension helt 
och kyrkan ses främst som bärare av ett 
evangelium som ständigt måste hållas 
levande genom att både utmana samti-
den och låta sig utmanas av den.

Ska kyrkan främst vara en kulturin-
stitution? Eller är det själva kyr-

kobyggnaderna som är viktiga att 
bevara? Är kyrkan en motståndets 
röst i samtiden som arbetar för att 
upprätthålla traditionella normer 
och värderingar? Eller en röst un-
derifrån om en gudomlig kärlek 
som bryter mot alla förvänt-
ningar och konventioner? Vad 
tycker du?

Vill du svara på enkäten 
så finns den att hämta 

i pappersversion i pastora-
tets kyrkor eller på pas-
toratets hemsida. Själv-
klart svarar du anonymt 
om du vill det.
Det färdiga resultatet 
av undersökningen 
kommer att publi-
ceras i Källan un-
der hösten.
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist, föräldraledig
Steven Fredriksson
Tfn  344 05
epost: steven.fredriksson@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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


