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årsringar
Men är det inte du? Ansiktet känns 
bekant - men vem är hon? I vilket 
sammanhang och när? Jag har lärt 
mig, genom tidigare pinsamma er-
farenheter, att inte ge mig in i sam-
tal utan att veta vem jag har framför 
mig. 
Plötsligt sköljer minnena över mig; 
klassrummet med kaminen, ansikten 
på klasskamrater, lärare, examen i en 
björklövspyntad aula, men också till-
fället då döden slog ned mitt i klass-
rummet – en erfarenhet som gett 
anledning till reflektion även på se-
nare år – en årsring som ligger långt 
tillbaka i tiden men som nu blev tydlig 
genom mötet med Karin på Storgatan 
i Växjö. 
Hösten står för dörren och träden 
skiftar färgskala varje dag. Tiden är 
inne för avlövning och sikten blir lite 
klarare. Processen är densamma år 
från år med varje årsring som bär 
på sin erfarenhet. Träden bär på sina 
hemligheter precis som du och jag.
Tillsammans delar vi årsringar med de 
människor som vi kanske tappat bort 
under vägen, som gått före oss och 
med dem som vi just nu delar livet 
med. Delandet av tro och liv, av tidi-
gare generationers tankar och erfa-
renheter ger oss alltid nya perspektiv. 
Låt oss inte tappa bort möjligheten 
att fylla i de årsringar som vi un-
der åren tappat bort – i 
dessa årsringar kan vi ib-
land finna svar ... 

Ingrid Knutsson Starck 
kyrkoherde
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Domssöndagen
- slutet eller en ny början?

Domssöndagen och sönda-
gen en vecka före är de två 
sista söndagarna på kyrko-
året. Domssöndagen handlar 
om att tiden är begränsad, 
men också om framtiden och 
om Guds rike.

Domssöndagstiden är en tid för 
eftertanke. Kyrkoårets texter 
handlar om hur vi människor 
behöver ansvara för hur vi lever 
våra liv. Vi blir påminda om dö-
den.

Bibeltexterna utmanar oss att 
leva i ansvar för skapelsen och 
livet. De ger också ett hopp om 
en ny möjlighet, en ny himmel 
och en ny jord.

VÄNDNING TILL NYTT LIV
Ordet dom kommer från forn-
svenska ”domber” som betydde 
”avgöra en fråga”.

Det grekiska ordet för 
dom har med kris att 
göra. Jesus möter ofta 
människor i krisens 
mitt, där utgången ver-
kar hopplös.

Men mitt i krisen vän-
der Jesus den till nytt 
liv även om det kanske 
inte alltid är på det sätt 
som människan förvän-
tar sig det. 

De sista söndagarna i 
kyrkoåret handlar om 
hoppet om något nytt. 
Liksom Jesus vann över 
ondskan och döden ger 
Gud nytt liv åt sin värld, 
en värld utan ondska och 
förtryck. 

GUD HAR SISTA ORDET
Att fira domssöndag är ett 
sätt att ta på allvar att vi 
inte är utlämnade åt våra 
egna domar och fördomar. 
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Nytt från pastoratet

Swishnummer för kollekt och andra gåvor
123 143 48 36  Lessebo församling
123 516 70 69  Hovmantorps församling
123 559 69 78 Ekeberga församling
123 440 17 90 Ljuders församling

TEMA
Kristi återkomst

LITURGISK FÄRG
Grön (eller violett/blå)

ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi vita och röda 
blommor och vi tänder två ljus

EVANGELIUM
Evangeliet enligt Matteus kapitel 25, vers 31 - 46

I kristen tro ligger domen hos Gud 
som har skapat oss och som har visat 
oss sitt ansikte i Jesus Kristus.

Därför handlar domsöndagen om att 
Gud har sista ordet när det gäller värl-
den och våra liv. Genom Jesus har han 
visat att det innebär kärlek och evigt 
liv för människan i Guds närhet och 
och kärlek.

TEXT: Svenska kyrkan
FOTO: Bildbanken IKON

När Människosonen kommer i sin här-
lighet tillsammans med alla sina änglar, 
då skall han sätta sig på härlighetens 
tron. Och alla folk skall samlas inför 
honom, och han skall skilja männis-
korna som herden skiljer fåren från 
getterna. Han skall ställa fåren till hö-
ger om sig och getterna till vänster. 
Sedan skall kungen säga till dem som 
står till höger: ’Kom, ni som har fått 
min faders välsignelse, och överta det 
rike som har väntat er sedan världens 
skapelse. Jag var hungrig och ni gav 
mig att äta, jag var törstig och ni gav 
mig att dricka, jag var hemlös och ni 
tog hand om mig, jag var naken och ni 
gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg 
till mig, jag satt i fängelse och ni be-
sökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga 
att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig 
och gav dig mat, eller törstig och gav 
dig att dricka? När såg vi dig hemlös 
och tog hand om dig eller naken och 
gav dig kläder? Och när såg vi dig 

sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 
Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, 
vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig.’ Sedan skall han säga till 
dem som står till vänster: ’Gå bort från 
mig, ni förbannade, till den eviga eld 
som väntar djävulen och hans änglar. 
Jag var hungrig och ni gav mig inget 
att äta, jag var törstig och ni gav mig 
inget att dricka, jag var hemlös och ni 
tog inte hand om mig, jag var naken 
och ni gav mig inga kläder, sjuk och i 
fängelse och ni besökte mig inte.’ Då 
kommer också de att fråga: ’Herre, 
när skulle vi ha sett dig hungrig eller 
törstig eller hemlös eller naken el-
ler sjuk eller i fängelse och lämnat dig 
utan hjälp?’ Då skall han svara dem: 
’Sannerligen, vad ni inte har gjort för 
någon av dessa minsta, det har ni inte 
heller gjort för mig.’ Dessa skall gå 
bort till evigt straff men de rättfärdiga 
till evigt liv.”

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

Tack Karin!
Karin Einarsson slutade sin tjänst i pastoratet den 12/8 för att bli organist i Vet-
landa pastorat. Vi är många som vill tacka Dig för Dina fina insatser och Ditt stora 
engagemang inom musikens område. Du har under dessa år gjort stort avtryck 
genom den Du är men också genom Din kompetens som körledare, organist 
och sångsolist. Vi kommer också att sakna en god medarbetare i vårt arbetslag.
Allt gott önskar vi Dig i Ditt nya uppdrag!
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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

Källan nr 1 2019

Nästa nummer  
ute i december!

Manusstopp 

13 november

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

appen kyrkan!
Svenska kyrkans app Kyrkan sätter bar-
nen i centrum. Genom interaktiva 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.

Luciafirande i pastoratet
Hovmantorp 13/12 kl 18
Luciafirande i kyrkan med församling-
ens barngrupper och -kör

Ekeberga 16/12 kl 16
Gudstjänst i kyrkan med församling-
ens barngrupper. 
Luciafika och lotterier

Ljuder 16/12 kl 16
Gudstjänst i kyrkan 
med Kyrkverksta’n

4-församlingsträff
måndagen 12/11 kl 18.30 ljuder sockenstuga

Lars Kjellström, projektledare fastigheter på stiftets servicebyrå talar över ämnet 

”Murar och träd på våra kyrkogårdar”
Kvällsfika serveras! Anmälan senast 7/11 till Kerstin på pastorsexpeditionen, tel 
0478 344 00 fm eller mail lessebo-hovmantorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Meddela om specialkost önskas.

skruvs kapell ska renoveras!

Renoveringen pågår under november 
och december

Verksamhet som normalt bedrivs i 
Skruvs kapell kommer att förläg-
gas i andra lokaler, se kalendarium 
och affischer

Gravstens
säkring
För att se till att begravningsplatserna 
är säkra miljöer för både besökare och 
anställda ska alla gravstenar kontrolleras 
vart femte år. Gravstenarnas dubb kon-
trolleras precis som socklarna. Stenarna 
utsätts dessutom för ett drag- och 
trycktest.
Gravrättsinnehavarna till de stenar som 
behöver åtgärdas kontaktas brevledes.
De stenar som anses vara en allvarlig risk 
läggs ned direkt för att inget ska kunna 
hända.
Det här arbetet påbörjades på Lessebo 
kyrkogård i somras och kommer att 
fortsätta under hösten.

kyrkogårdsförvaltningen informerar

gemensamma mässor

Mässa den 21/10  kl 11.00

Lessebo kyrka

Pastoratets vuxenkörer 

Mässa den 23/12  kl 11.00

Ljuder kyrka

Mariamusik med solister

 Pastoratsexpeditionens telefontider
  0478-344 00

     Måndag-tisdag kl 8-12
     Onsdag kl 13-16
     Torsdag-fredag kl 8-12
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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:
16/10 
30/10
13/11 
27/11 Jullunch

berghälla
Torsdagar kl. 13.30

18/10 Andakt 
1/11  Andakt
15/11 Mässa
29/11 Andakt
20/12 Julbön

Lessebo församling

Se kalendariet på s.19-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

grötfest
Församlingshemmet 6/12  kl. 18.30
För alla engagerade i församlingen!

Ur kalendariet

Tacksägelsedagen 14/10     kl. 10.00
Mässa med medverkan av dansare från 
Kulturskolan samt Unga ledare

21 sön eft. trefaldig. 21/10  kl. 11.00
OBS! Tiden!
Gemensam mässa med handboks-
tema. Pastoratets alla körer, musiker 
och präster

24 sön eft. trefaldig. 11/11 kl. 16.00
Gudstjänst med Elvis Presley-tema. 
Medverkande Anders Setting, Diana 
Haraldsson, Petra Hammar och Ulla 
Carlson. Kaffe och farsdagstårta efter 
gudstjänsten. Se s. 11

körjubileum!
Lördag 17 november kl. 18.00 i kyrkan
Lessebo kyrkokör fyller 
75 år! Det firar vi med 
en konsertmässa med 
körjubileum!
Dessutom medverkar 
Ingeborg Aldén, violin och 
Gunbritt Holmstedt Elm-
gren, viola.

ny askgravplats  i lessebo

Veckomässa - ungdomsmässa
Onsdagar kl. 18.00 i Taizéhörnan i kyrkan

7/11 & 5/12

Mässan firas en onsdagkväll i månaden 
tillsammans med pastoratets konfir-
mander, unga ledare och deras vuxna 
ledare - och du är välkomna att vara 
med!
Denna mässa är för dig som är ung, i 
ålder eller i sinnet. Som vill låta ung-
domars röster ta plats i kyrkorummet. 
Formen är enkel och inklusiv, alla deltar 
utifrån sina förutsättningar.

VARFÖR EN ASKGRAVPLATS?
Efterfrågan har varit stor på askgravlunden 
i Lessebo och när platserna där tog slut be-
stämde kyrkorådet att istället för att bygga 
ut den skulle en askgravplats nyanläggas. 
Sedan tidigare finns det en askgravplats i 
pastoratet och den ligger i Hovmantorp.
Den som varit och besökt Lessebo begrav-
ningsplats under slutet av augusti och i sep-
tember har inte kunnat undgå att se anlägg-
ningsarbetet, som förtjänstfullt har utförts 
av ÅEAB. Ännu återstår lite att göra men 
askgravplatsen kommer att vara färdigställd 
under senare delen av hösten. 
VAD UTMÄRKER EN ASKGRAVPLATS?
Askgravplatsen skiljer sig från andra typer 
av gravplatser. Den har begränsad gravrätt 
till skillnad från kist- och urngravar. Det 
innebär att det finns begränsningar i ut-
smyckning och skötsel samt hur ev gravan-
ordning ser ut. För att dessa begränsningar 
ska bli tydliga för ett dödsbo måste ett med-
givande skrivas under inför en urnsättning.
KOSTAR DET NÅGOT?
Själva platsen kostar inget. Precis som för 
kist- och urngravar ingår den första 25-åriga 
upplåtelsen i begravningsavgiften man be-
talar (läs mer om begravningsavgiften och 

Just nu händer det 
mycket på Lessebo be-
gravningsplats. En del 
förändringar märks av 
mycket för dig som be-
sökare och annat är lite 
mer osynligt. Den stora 
händelsen är anläggning-
en av en askgravplats.

FOTO: Göran Lundholm

begravningsverksamheten på s.17). Dä-
remot får man betala för den skötsel som 
kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att 
utföra vid de enskilda gravplatserna.
Vill man som anhörig ha en namnplatta 
vid den avlidnes askgravplats beställs den 
genom pastoratet men faktureras dödsbo-
et. Att den beställs genom pastoratet beror 
på att man vill att det ska se enhetligt ut 
över hela askgravplatsen.
VAD HÄNDER MED ASKGRAVLUNDEN?
Även om askgravlunden är stängd för nya  
urnsättningar får givetvis make/maka till 
redan gravsatt också sättas ner i samma 
plats.
VAD HÄNDER MER DÅ?
Under första delen av november månad 
kommer de asfalterade gångarna att upp-
rustas. Det kan vara bra att tänka på att 
framkomligheten kan vara lite begränsad 
under det arbetet.
Vaktmästarlokalerna ska renoveras och 
hållbarhetsanpassas och det ska sättas in 
en luftvärmepump, som beräknas minska 
uppvärmningskostnaderna med 40 %. Vi-
dare ska det sättas upp ett nytt staket runt 
vaktmästeriet och utvändiga målningsar-
beten ska göras. ö

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30
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Lördagsfrukost
Vi samlas en stund för gemensam frukost 
och program. Plats meddelas senare!

Lördag den 10 november kl. 9 - 11

”Höststämning” med Kristinakören

Ljuder församling

ur kalendariet

21 sön eft. trefaldig. 21/10  kl. 11.00
OBS! Lessebo kyrka
Gemensam mässa med handboks-
tema. Pastoratets alla körer, musiker 
och präster

Alla själars dag 4/11        kl. 16.00
Gudstjänst med ljuständning. Kristina-
kören och Veronica Hansen medverkar

3 sön i advent 16/12       kl. 16.00
Luciagudstjänst med 
Kyrkverksta’n

4 sön i advent 23/12        kl. 11.00
Gemensam mässa med Mariamusik. 
Solister Marie Myhrberg, Peter Frost-
man och Christina Johansson

Se kalendariet på s.19-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
24/10   Mässa
7/11   Andakt
21/11   Andakt
5/12   Mässa
19/12   Julbön

Musik i vinterkväll på furugården

Tisdagen 11 december kl. 18.30
Kristinakören besöker Furugården med 
advents- och julsånger. Även du som 
inte är boende på Furugården är väl-
kommen!

skruvs kapell ska renoveras!

Renoveringen pågår under november 
och december

Verksamhet som normalt bedrivs i 
Skruvs kapell kommer att förläg-
gas i andra lokaler, se kalendarium 
och affischer

gudstjänst i lessebo kyrka
Söndag 11 november kl 16

Medverkande:
Anders Setting
Diana Haraldsson
Petra Hammar
Ulla Carlson

Kaffe och farsdagstårta 
efter gudstjänsten Illu

st
ra

tio
n:

 L
in

 P
et

er
sh

ag
en



12 13

BAKGRUNDSFOTO:  Konfirmandhopp utanför Hovmantorps kyrka

Inga-Britt Andersson
Ing-Marie Nicklasson
Helén Johansson
Anneli Ahtee

Friluftsgudstjänst vid Korpamoen, Ljuder

Sommaren i bilder

Familjekväll med Astrid Lindgren-tema i Ekeberga

Kyrkresa till Oskarshamn med omnejd

FOTO:

Äventyrsklubben 
från Hovmantorp 
åkte på körläger 
på stiftsgården 
Tallnäs.
Läger och resa 
blir man hungrig 
av, vissa mer än 
andra!

Unga Ledare på 
läger i Stockholm

Musik i sommar-
kväll i Hovman-
torps kyrka med 
folkmusikduon 
Anda
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Gudstjänster på serviceboenden
Bore 
tisd. kl. 13.30

2 okt andakt 
16 okt andakt
30 okt mässa
13 nov andakt
27 nov andakt
18 dec julbön

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30

4 okt andakt 
18 okt andakt
1 nov mässa
15 nov andakt
29 nov andakt
20 dec julbön

Hovmantorps församling

Se kalendariet på s.19-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Tacksägelsedagen 14/10     kl. 16.00
Gudstjänst. Håkan Henriksson m.fl be-
rättar om kyrkans dolda skatter. Torn-
bestigning mm. Fika till förmån för 
Svenska kyrkans internationella arbete

21 sön eft. trefaldig. 21/10  kl. 11.00
OBS! Lessebo kyrka
Gemensam mässa med pastoratets 
alla körer, musiker och präster

Alla helgons dag 3/11           kl. 16.00
Mnnesgudstjänst med ljuständning. 
Damkören och Christallen medverkar 
under ledning av Barbro Fellinger

1 sön i advent 2/12           kl. 11.00
Adventsgudstjänst. Utdelning av Bibel 
för barn till församlingens sexåringar.

2 sön i advent 9/12           kl. 16.00
Musikgudstjänst med kören Mixed 
Voices

gemenskapen (fd kvällssyföreningen)

Träffas i församlingshemmet torsdagar 
kl 17 följande datum i höst:
  25 oktober
 15 november
Välkommen att vara med! Kontakta 
Inga-Lill Ingemarsson 0478-407 82

födelsedagskalas!
Församlingshemmet 24/10 kl. 12.00
Du som fyller 80, 85, 90 och ännu 
mer är inbjuden till födelsedagska-
las med lunch och musikunderhållning.  
Anmälan till Lena Blomquist 0478 344 12
Välkommen!

levande julkrubba

Julafton 24/12 kl. 10
Vill Du medverka i år? Barn och vuxna i 
alla åldrar sökes! Vi träffas direkt efter 
skolavslutningen fredag 21/12 och övar. 
Anmäl dig till Lena Blomquist på tel 0478 
344 12, sms 072 74 2 80 04 eller mail 
lena.blomquist@svenskakyrkan.se

luciafirande
Torsdagen 13/12 kl. 18 i kyrkan
Traditionsenligt luciafirande med för-
samlingens barngrupper

st elisabeths kloster, minsk

All avkastning går nämligen till klostrets 
sociala arbete med bland annat sjuka 
barn och rehabilitering av personer som 
har problem med alkohol och droger. 
Många av hantverken är dessutom 
tillverkade i klostrets verkstäder av de 
boende.
Försäljningen är öppen mellan kl 11 och 15.

Välkommen till församlingshemmet i 
Lessebo för att möta Elisabethsystrar-
na från Minsk, Vitryssland som även i år 
besöker oss med sin hantverksförsälj-
ning.
Passa på att köpa fina julklappar, och 
kanske något till dig själv också, som 
gör gott för någon annan.

besöker Lessebo församlingshem 27 november

Systrarna från 

Läs mer om klostret och systrarna på http://obitel-minsk.ru/en/
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Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00
17/10 Andakt 
31/10 Andakt
14/11 Andakt 
28/11 Andakt 
12/12 Andakt
19/12 Julbön

Ekeberga församling

Se kalendariet på s.19-21 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Tacksägelsedagen 14/10           kl.16.00
Mässa. Ta gärna med skördealster till 
kyrkan. Pajbuffé och tårta i socken-
stugan till förmån för SKUT. Kostnad 
50 kr, barn gratis

21 sön eft. trefaldig. 21/10  kl. 11.00
OBS! Lessebo kyrka
Gemensam mässa med handboks-
tema. Pastoratets alla körer, musiker 
och präster

Alla helgons dag 3/11           kl. 16.00
Gudstjänst med ljuständning

1 sön i advent 2/12           kl. 15.00
Gudstjänst med medverkan av Chris-
tallen, Damkören och Kosta Musik-
kår. Hembygdsföreningen bjuder på 
adventskaffe i sockenstugan. 

3 sön i advent 16/12           kl. 16.00
Luciagudstjänst. Kaffe och lussebullar, 
kostnad 20 kr, barn gratis. Lotteri till 
förmån för julkampanjen

Stillhet & sinnesro

Inför helgen på fredagar kl. 17.30

26/10 Stilla mässa
9/11 Meditationsgudstjänst
7/12 Stilla mässa

höstlovsmys
för hela familjen, barn under 6 år till-
sammans med vuxen
Tisdagen 30/10 kl. 12.00-14.30
Vi lagar en enkel lunch tillsammans, 
firar andakt och gör ljuslyktor

julpyssel för stora och små

Sockenstugan 4/12 kl. 15.30-18.00
Det är dags för Ekebergas traditions-
enliga pysselkväll! Alla är välkomna, 
små barn i sällskap av vuxen

grötfest
Sockenstugan 4/12 kl. 18.30
Pysselkvällen övergår som traditio-
nen bjuder till grötfest. Barn i sällskap 
av vuxen. Välkommen att anmäla dig 
senast den 29/11 till Claudia på tel 
0478 344 26 eller mail 
claudia.schlich@svenskakyrkan.se

begravningsverksamheten
ett samhällsuppdrag givet av staten

Det är lätt att tro att kyrkan bara 
är kyrka. Det heter ofta att kyrkan 
har gjort si eller gjort så och med-
an man i det första fallet pratar 
om något som hände i söndagens 
gudstjänst handlar det i det andra 
fallet om något som har med kyr-
kogården att göra. 

MEDAN DET FÖRSTA handlar om 
kyrkan som religiös medlemsorgani-
sation så handlar det andra om kyrko-
gårdsförvaltningen som har ett myndig-
hetsuppdrag. Inte bara uppdragsgivarna 
är olika, finansieringen skiljer sig också 
åt och får enligt lag inte beblandas.
ÄR DU FOLKBOKFÖRD i Sverige 
och betalar skatt, ja då betalar du också 
begravningsavgift. Den används för att 
se till att alla människor, oavsett tro och 
ev samfundstillhörighet, får en likvär-
dig hantering vid dödsfall, som t. ex 
rätten till en gravplats.
BEGRAVNINGSAVGIFTEN finan-
sierar krematorier, begravningskapell 
och begravningsplatser. Den går även 
till lön för personal inom kyrkogårds-
förvaltningen.
”Vår arbetstid är noga uträknad med 
tanke på vilka arbetsuppgifter vi utför” 
berättar Monica Åberg som är vaktmäs-
tare och oftast återfinns på Lessebo be-
gravningsplats. ”Den delen av min lön 
som består av arbetsuppgifter som kan 
kopplas ihop med begravningsavgiften 
bekostas också av den.”

”JAG FÅR OFTA höra av folk med 
anhöriga som är begravda på våra kyr-
kogårdar att gravskötsel kan ju kyrkan 
betala” säger Anneli Ahtee som jobbar 
delvis som assistent på kyrkogårdsför-
valtningen och delvis som informatör. 
”Den summa som varje skattebetalare i 
det här landet lägger till begravningsav-
giften ska inte gå till annat än transpor-
ter, ceremonilokal, förvaring av stoft, 
gravsättning inklusive gravöppning och 
en 25-årig gravrättstid. Avgiften täcker 
också skötsel av allmänna ytor på be-
gravningsplatserna, nyanläggningar 
samt vård och underhåll av kulturhisto-
riskt värdefulla gravvårdar.”

Urnlunden på Ljuder kyrkogård. Foto A. Ahtee

missa inte ...
.. öppen förskola, våra barngrupper 
och Diligo för vuxna. Mer info på hem-
sidan!
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Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga
Sö 14/10 10.00  11.00   16.00  16.00
Tacksägelse- Mässa  Gudstjänst Gudstjänst Mässa
dagen  Kulturskolan Önskepsalmer Kyrkans gömda 
      skatter med Håkan Henriksson m. fl
      Fika till förmån för Svenska kyrkans
      internationella arbete
________________________________________________________________________________

Sö 21/10 11.00 OBS tiden! Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo 
21 sön efter Gemensam mässa
trefaldighet med handbokstema
  Pastoratets vuxenkörer
________________________________________________________________________________

Fr 26/10       17.30
        Stilla mässa

Sö 28/10 16.00   Se övr.  11.00  Se övr. 
22 sön efter Mässa    Mässa
trefaldighet 
________________________________________________________________________________

Lö 3/11  16.00   Se övr.  16.00  16.00 
Alla helgons Kapellet, kyrkogården  Gudstjänst med Gudstjänst med
dag  Gudstjänst   ljuständning ljuständning
  Solist    Damkören och
      Christallen
________________________________________________________________________________

Sö 4/11 16.00   16.00   Se övr.  Se övr.
Alla själars Mässa med Gudstjänst med
dag  ljuständning ljuständning
  Solist  Kristinakören, 
    Veronica  Hansen, sång
________________________________________________________________________________

On 7/11 18.00  18.30
  Veckomässa/ OBS! Kyrkan
  Ungdomsmässa Stilla mässa

Fr 9/11        17.30
        Meditationsgudstjänst

Lö 10/11   09.00
    Sockenstugan
    Frukostmöte
    ”Höststämning” med Kristinakören

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 14/10 2018 - 6/1 2019

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

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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ATT BEGRAVNINGSAVGIFTEN 
enligt lag inte får användas till att be-
kosta skötsel av enskilda gravar, enbart 
till allmänna ytor på begravningsplat-
sen, är skälet till att det finns olika sor-
ters gravskötselavtal till hjälp för grav-
rättsinnehavarna. Det är också skälet 
till att kyrkogårdsförvaltningar inte kan 
bekosta skötseln av återlämnade gravar 
som ingen vill ansvara för längre.
”JAG KAN FÅ förslag om sådant ib-
land”, berättar Anneli vidare. ”Men då 
skulle den kostnaden falla på kyrko-
avgiften och den ska användas till för-
samlingsvårdande funktioner, inte be-
gravningsverksamhet. Och jag tror inte 
kyrkans medlemmar är intresserade av 
att sköta gravar där de begravda kanske 
inte ens tillhörde Svenska kyrkan när de 
levde.”
NÄR MAN SER den här begravnings-
avgiften på sin skattsedel är det lätt att 
ta fel och tro att det handlar om kyrko-
avgiften. Den som inte är medlem kan 
då bli irriterad i tron att hen fortfarande 
betalar in medlemsavgift till Svenska 
kyrkan alternativt invaggas i en falsk 

tro att hen faktiskt är medlem. Begrav-
ningsavgiften kommer man inte undan 
från att betala men sitt medlemskap i 
Svenska kyrkan rår man över själv och 
är du osäker kan du ta kontakt med pas-
torsexpeditionen för att kolla upp om du 
är medlem eller inte.

Återlämnad gravrätt på Hovmantorps kyrko-
gård. Foto A. Ahtee
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Kalendarium

Sö 16/12 10.00  16.00   11.00  16.00
3 advent Mässa  Luciagudstjänst Gudstjänst Luciagudstjänst
    Kyrkverksta’n   Luciakaffe och 
        lotterier i kyrkan
________________________________________________________________________________

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

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

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

On 26/12 Se Hovmantorp Se Hovmantorp 16.00   Se Hovmantorp
Annandag jul     Gemensam julmusik
      Hovmantorp och Ekeberga körer
________________________________________________________________________________

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

Må 31/12 17.00   Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo 
Nyårsafton Nyårsbön
  Solist
________________________________________________________________________________

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

Sö 6/1  16.00  11.00   16.00  11.00
Trettondedag Gudstjänst Skruvs kapell Församl.hemmet Gudstjänst
jul  Medverkan av Gudstjänst vid Gudstjänst vid
  barn och ung- brasan  brasan
  domar

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Kalendarium

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Sö 11/11 16.00   11.00   Se övr.  Se övr.
24 sön efter Gudstjänst Mässa
trefaldighet Elvis-tema. Se s. 11 
________________________________________________________________________________

Lö 17/11 18.00
  Konsertmässa med körjubileum
  Lessebo kyrkokör firar 75-årsjubileum

Sö 18/11 Se Hovmantorp Se Hovmantorp 16.00   Se Hovmantorp
Sön före      Gemensam mässa
Domssöndagen     
________________________________________________________________________________

Sö 25/11 16.00  16.00   11.00  11.00
Doms-  Iona-mässa Gudstjänst Gudstjänst Mässa
söndagen
________________________________________________________________________________

Lö 1/12  18.00
  Adventskonsert
  Glasriket Symphonic Band,  Kyrkokören & Allsångskören

  Julkampanjen ”En flicka är född” inleds. Läs mer på www.svenskakyrkan.se

Sö 2/12 10.00  11.00   11.00  15.00
1 advent Mässa  Gudstjänst Advents- Gudstjänst
  Bibelutdelning Kristinakören gudstjänst Christallen & Damkören
  Skrammel   Bibelutdelning Kosta Musikkår
  Kyrkokören   till 6-åringar Hembygdsföreningen
        bjuder på adventsfika
________________________________________________________________________________

On 5/12 18.00  18.30
  Veckomässa/ OBS! Kyrkan
  Ungdomsmässa Stilla mässa

Fr 7/12        17.30
        Stilla mässa

Sö 9/12 10.00  11.00   16.00  Se övr.
2 advent Mässa  Mässa  Musikgudstjänst 
      Kören Mixed Voices

EN FLICKA ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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En plats som jag tidigare bara hört ta-
las om och som utgjort en vit fläck 

på kartan för min del, fick jag tillfälle att 
besöka den gångna sommaren, nämligen 
Nydala kloster och klosterkyrka. Av hela 
den anläggning som påbörjade byggas 
under medeltiden, eller närmare bestämt 
1143, finns dock inte så mycket kvar. Inte 
så konstigt kanske med tanke på att det 
handlar om en tidsperiod på nästan 900 
år fram till våra dagar. Klosterkyrkan är 
den del som i princip finns kvar och som 
används idag. Det är en mycket vacker 
byggnad, som visar på högtstående kun-
skap i byggnadsteknik och vilken enorm 
arbetsinsats som krävts.

När man väl börjar undersöka och 
fundera över Nydalas plats i histo-

rien förstår man vilken viktig roll klos-
tret spelat. Det gäller inte bara i religiös 
betydelse utan även socialt, ekonomiskt 
och politiskt. Småland utgjorde nämligen 
sydgräns mot Danmark eftersom Blekinge 
och Skåne vid denna tid var danska.

Klostret byggdes av cisterciensermun-
kar med ursprung från Frankrike och 

hela anläggningen tog drygt 100 år att fär-
digställa. Med andra ord en byggnadstid, 
som påminner om stora katedraler även 
om utsmyckningar inte var det primära 
målet i Nydala utan man hade mer inrikt-
ning åt det praktiska hållet. Sverige var ju 
förvisso redan kristnat, men landet utgjor-
de en okänd obygd i nord för folk längre 
söderut.

Klostrets verksamhet upphörde mer 
och mer i samband med reforma-

tionen och under de första årtiondena på 
1500-talet så hade munkarna lämnat Ny-
dala. Byggnaderna fick förfalla och vilket 
inte är ovanligt med historiska byggnader, 
så började de helt enkelt användas som 
stenbrott för annan byggnation.

Klosterverksamheten hade i prin-
cip två grundläggande syften. Man 

skulle naturligtvis uppta dagen med det 
religiösa livets arbete som bön, gudstjäns-
ter och meditation men även det fysiska 
livets arbete med jordbruk, djurhållning, 
trädgårdsodling, verkstäder etc. var vik-
tigt. Klostret skulle vara självförsörjande. 
De som bodde i klostret var indelade i två 
grupper nämligen prästmunkar och lek-
mannabröder. Prästmunkarna ansvarade 
för de religiösa delarna, administration 
och skrivarbete medan lekmannabröderna 
var byggnadsarbetare och lantarbetare.

När de flesta hör talas om munkar och 
nunnor så dyker ofta tankarna upp 

om hur det kan vara att leva i celibat och 
inte ha någon personlig egendom. Men hur 
såg en ”normal” arbetsdag ut i ett kloster? 
Grunden i schemat var gudstjänster och 
bönetimmar med jämna mellanrum och 
arbete. Den manick som vi brukar kalla 
klocka var ännu inte uppfunnen men na-
turligtvis så hade man lite hum om vid 
vilken tidpunkt man befann sig på dygnet. 
Tiderna nedan är dock mycket ungefärliga 
och avser i första hand munkarna. 

• 1.30 Matutin (midnattsbön)
• 2.00 Enskild bön och läsning i 

kapitelsalen
• 3.30 Laudes (tidig morgon-

bön)
• 4.30 Bäddning, toalettbestyr, 

städning
• 6.00 Prim (sen morgonbön)
• 7.00 Arbete, kapitelsamman-

träde, mässa
• 9.00 Ters (förmiddagsbön), 

första måltid, arbete, högmässa
• 12.00 Sext (middagsbön), ar-

bete, vila, huvudmål
• 15.00 Non (eftermiddagsbön)
• 16.00 Arbete
• 18.00 Vesper (aftonbön)
• 19.00 Samling för religiöst 

samtal, kvällsmål
• 20.00 Kompletorium (sen 

aftonbön), dagens slut, säng-
dags.

Nydala kloster &
klosterkyrka

Det är lätt att känna historiens vingslag 
vid ett besök i Nydala och hur ofatt-

bart olika våra levnadsförhållanden är 
jämfört med de som rådde på medeltiden 
under Nydala klosters storhetstid. Då tittar 
vi 900 år tillbaka i tiden och i någon mån 
har vi ett facit och kan göra en jämförelse. 
Hur ser det ut om vi vänder blickarna åt 
det andra hållet på tidsaxeln? Hur kommer 
den tidens människor att betrakta oss?

ö
Källa till denna krönika är till stor del ”Nydala klos-
ter och klosterkyrka”, Jan O.M. Karlsson, 2004.

Alf Hansson, Lessebo

Kopparstick av Erik Dahlberg från 1600-talet
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist, föräldraledig
Steven Fredriksson
Tfn  344 05
epost: steven.fredriksson@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gilla oss på facebook!
facebook/lessebo.
hovmantorp

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

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

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

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

PRÄSTER
Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck
Måndag och fredag 9-10
Tfn. 344 04
epost: ingrid.knutsson-starck@svenskakyrkan.se

Komminister Lena Blomquist
Tfn. 344 12
epost: lena.blomquist@svenskakyrkan.se

Komminister Magdalena Erixon
Tfn. 344 25
epost: magdalena.erixon@svenskakyrkan.se

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

Skruvs kapell Kyllevägen 1 Tfn. 344 21


