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varför krångla till det?
Jag står som ett fån, med grimman 
intrasslad i famnen. Berit visar mig 
för sjuttioelfte gången hur den ska 
sitta. Vi går in i hagen med de fyra 
stora ardennerflickorna och den lilla 
shetlandsponnyn, som är entusiastis-
ka över att få byta hage. Tålmodiga 
Tindra väntar medan jag krånglar på 
grimman och jag klappar henne tack-
samt när grimskaftet väl är på plats. 
Phew. 

Vareviga gång jag ska hjälpa till med 
flyttarna mellan hagarna får jag 
krångla med grimman. Jag känner mig 
så fånig varje gång. Varför lär jag mig 
inte en så enkel sak?!
Orden ”du kan det inte förrän du lärt 
dig” ekar i huvudet. Så sant, jag kan 
inte begära av mig själv att kunna nå-
got som jag är alldeles ny på.

Ynnesten att arbeta nära nya medar-
betare, unga ledare och konfirmander 
gör att jag slås av att kyrkans värld 
inte är särskilt enkel.

Jag drabbas av tacksamhet. Jag får se 
kyrkans värld med nya ögon och of-
tast är de ögonen så mycket klokare 
än den mest inbitna kyrkbänksnöta-
ren. Vi krånglar så lätt till det, vi som 
är gamla i gemet, när det egentligen 
är det enklaste vi vill förmedla: Gud 
älskar dig och vill ha dig just här. Så; 
välkommen till kyrkan du som precis 
som jag känner dig fånig när du inte 
kan saker. Det är just dig vi behöver – 
och just dig Gud längtar efter!

Magdalena Devall
komminister

Käl lan
ges ut fyra gånger per år

ansvarig utgivare:
Ingrid Knutsson Starck

kontakt/prenumeration:
svenska kyrkan
lessebo-hovmantorps
pastorat
Andrégatan 6
365 32 lessebo
0478-344 00

redaktionskommitté:
anneli ahtee
sofia devall
ingrid knutsson starck

tryck:
löwex trycksaker ab, växjö
upplaga 4300

Omslagsbild:
Präst i höstskrud | anneli ahtee
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Hur sörjer man på ”bästa” sätt, 
och när tar sorgen slut? Prästen 
Charlotte Frycklund förklarar 
vilken funktion sorgen fyller, 
vad den gör med oss och hur vi 
kan ta oss igenom den..

Hur skulle du beskriva sorg?
– Den kliniska beskrivningen är att det 
är en reaktion på en förlust. Men det 
är viktigt att komma ihåg att sorg inte 
är samma sak som att vara ledsen. Att 
vara ledsen är en känsla, sorg är en re-
aktion som innehåller känslor.  

Vad är skillnaden mellan sorg och de-
pression?
– Det finns ingen självklar linje. De-
pression kan vara en del av sorgen 
men depression är en sjukdom. Däre-
mot kan sorg utlösa depressioner.  

Vilken funktion fyller sorgen?
– Sorgen hjälper oss att acceptera 
innebörden av en förlust. Genom sor-
gen arbetar man sig igenom smärtan 

för att till slut anpassa sig efter nya 
levnadsförhållanden. När man har 
tagit sig igenom sorgen, omplacerar 
man den avlidna, sätter den i förfluten 
tid och går vidare.  

Hur yttrar den sig? 
– Man kan reagera med tårar, det kan 
kännas som om allt stannar upp, som 
om man ”vadar i gröt” och som om allt 
går väldigt långsamt. Man kan också 
reagera med vrede och ilska, dels mot 
den som är död, men också mot ödet, 
universum eller Gud som tillåter detta 
att hända. Vissa vänder sig inåt, mot 
sig själv, andra vänder sig utåt och 
måste prata och berätta för andra hur 
de känner.  
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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

”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.

Nytt från pastoratet
välkommen 
michelle!
En dag dök Michelle upp och ville låna 
en bibel. Det resulterade i att hon nu 
är en av 13 trainees i Växjö stift och 
Michelle är hos oss i Lessebo-Hov-
mantorps pastorat. Under ett års 
tid kommer hon få testa på hur det 
är att arbeta i Svenska kyrkan, både 
i gudstjänster, barn – ungdoms – 
vuxengrupper, på kyrkogården och i 
vårt övriga vardagliga arbete. Det är 
så roligt att ha Michelle hos oss, som 
har nya ögon och erfarenheter som 
kommer oss till glädje. Varmt väl-
kommen! 
/Magdalena, handledare

PS Vill du veta mer om traineeåret? 
Gå in på https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/trainee-i-vaxjo-stift

Finns det bra och dåliga sätt att sörja 
på?
– Nej, alla är olika. Numer har vi fått 
”Hollywoodkunskap” om att allt kom-
mer att kännas bättre, bara vi pratar 
om det. Visst är det så, men om man 
inte är på den nivån ska man inte pres-
sa sig själv, då kan tvånget istället bli 
en barriär.  

Går sorgen över? När, hur?
– Det finns företag som vill hjälpa 
människor att slippa sin sorg, men 
sorgen är en del av livet och av oss. 
Det finns ingen anledning att tro att 
man ska komma över sorgen under det 
först året. Det kommer alltför många 
påminnelser: födelsedagar, helger, 
årsdagar, hur det kändes förra året vid 
samma tidpunkt i naturen.  

– En bra beskrivning av det är att när 
sorgen först flyttar in bor den i ens 
kropp, sticker ut, och gör ont. Men allt-
eftersom tiden går blir den en kropps-
del som andra, den sticker inte ut och 
gör inte ont så ofta, men finns ändå 
med. Sorgen försvinner inte, men slu-
tar att göra ont och det är ingen idé att 
pressa sig själv att komma över den.    

Hur bemöter man människor i sorg?
– Var inte rädd för att göra fel, tänk på 
att det är du som ska ta kontakt och in-
itiativ, inte den sörjande. En människa 
i sorg orkar inte sortera och själv de-
finiera sina behov. Istället för att säga 
”ring om du vill prata”, kan du ringa 
och fråga om personen vill följa med 
på bio till exempel. Berätta när du tän-
ker ringa, istället för att säga ”ring när 
du vill”.    

Hur bra är vi på att hantera sorg i Sve-
rige? Vad finns det för stöd?
– Förr i världen fanns det sorgband 
som markerade ”var snäll mot mig, jag 
är ledsen”. Jag skulle önska att det såg 
ut så idag, vi behöver behandla var-
andra med varsamhet. Men idag kan 
man skriva om sin sorg och få mycket 
stöd i sociala medier och på Facebook 
till exempel. Man kan hitta stödgrup-
per i allt från suicid till cancer och det 
finns alltid någon som är beredd att 
lyssna online. 

– Vården och kyrkan erbjuder mycket 
hjälp, det finns sorgegrupper på de 
flesta håll för dem som förlorat ett 
barn eller förälder. Även begravning-
en är ett stöd för många och Allhelgo-
na har blivit en jätteviktig helg. Alla 
sörjande går samma dag på året, man 
får känslan av att vi är många som bär 
på något och hör ihop.

Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/sorg

www.svenskakyrkan.se/lessebo-
hovmantorp/leva-vidare
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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 1 2020

Nästa nummer ute 
mitt i julstöket!

Manusstopp

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

Har du inte fått Källan?
Ring pastorsexpeditionen tel 344 00

Veckomässa i Taizéhörnan
Lessebo kyrka onsdagar kl 8.30

Välkommen!  

Pastoratsexpeditionens telefontider
0478-344 00

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

Vill du ha ett eget ex av vår må-
nadsaffisch? Kontakta pastors-
expeditionen eller hämta ditt ex 
i din kyrka! 

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

Tim Bergling, aka Avicii, är en stor artist för många oav-
sett ålder. Flera församlingar har redan skapat gudstjäns-
ter utifrån hans musik och i april gjorde vi vår version. Nu 
är det dags för oss att ta med oss vår Avicii-mässa på 
turné! Välkommen att följa med oss!
Måndag 28/10  kl 18 Teleborgs kyrka, Växjö 
Torsdag 31/10  kl 18 Torslunda kyrka, Mörbylånga
Fredag 1/11  kl 18 Nöbbele kyrka, Ingelstad

på turné

familjegudstjänst 
i Hovmantorp kyrka!

Söndagen 27/10          kl. 16.00

Familjegudstjänst med barn från 

hela pastoratet. 

TEMA ”SUPERHJÄLTAR”

Inför 
allhelgonahelgen

Välkommen till 
gudstjänsterna med 
ljuständning i våra 
kyrkor. Dag och 
tid för respektive 
kyrka ser du på 
s. 22
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Jevarechecha Adonai vejischmerecha
Jaer Adonai panav elecha vichuneka
Jisa Adonai panav elecha vejasem lecha 
shalom

Exakt hur gammal den aronitiska välsig-
nelsen är går inte att veta säkert. Vi vet bara 
att orden som vi avslutar våra gudstjänster 
med idag är de tidigast nedtecknade orden 
i bibeln som arkeologer har kunnat beläg-
ga. Två amuletter med de tre meningarna 
ingraverade hittades vid en utgrävning 
utanför Jerusalem 1979. Fynden är från 
600-talet eller 700-talet före Kristus.
   I bibeln berättas om hur Gud utser Mose 
bror Aron och hans ättlingar till präster 
med bland annat den specifika uppgiften 
att lyfta sina händer mot Israels folk och 

förmedla Guds välsignelse. Kohanim, de 
aronitiska prästerna, utförde denna uppgift 
i Salomos tempel och gör det än idag i sy-
nagogan under inledningen av sabbaten på 
fredagkvällen. Eftersom det enligt judisk 
tradition är själva släktskapet med Aron 
som gör en kohen till en kohen så behöver 
emellertid inte uppgiften utföras i synago-
gan av en formell präst för att kunna sägas 
vara en del av en kanske tretusen år gam-
mal tradition.

Leonard Cohen föddes 1934 i Quebec. 
Hans uppväxt präglades av ortodox juden-
dom. Familjen tillhörde Shaar Hashomy-
iam, Canadas äldsta och största ortodoxa 
församling. Senare i livet beskrev Cohen 
sin barndom som väldigt messiansk. För-

äldrarna var noga med att inpränta i pojken 
att han härstammade från översteprästen 
Aron och att detta faktum innebar förplik-
telser.
   Även om han aldrig bröt banden med 
församlingen i Quebec och aldrig övergav 
sin judiska identitet rörde han sig ständigt 
runt de stora existentiella frågorna med en 
blick som kanske var vidare än vad som 
tillåtits om han istället för musiker och 
poet hade blivit rabbin. Leonard Cohens 
sånger, skrivna under sju decennier, är en 
skattkammare som väller över av bibliska 
referenser, zenbuddhistiska bildspråk och 
kristen mystik. Cohen beskriver män-
niskan i sin vilsenhet och i sin förund-
ran. Människan som försöker bottna i sin 
historia och sitt arv men samtidigt måste 
manövrera sig igenom en hypermodern 
värld. Någonstans i sprickorna av våra 
självbilder, av de murar vi ständigt byg-
ger mot osäkerheten, finns något uråldrigt 

som kallar på oss. Kanske är det Gud. Men 
en Gud som aldrig låter sig infångas av de 
exakta definitionerna, som alltid rör sig 
bortom våra beskrivningar.
   I en intervju får Cohen frågan om vilken 
av hans låtar som är den bästa. Som alla 
konstnärer vägrar han att svara på det, men 
han lyfter fram en textrad ur låten Anthem 
och säger: ”There, I nailed it.”

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in

   Under några år på 90-talet drog sig Co-
hen tillbaka på ett zenbuddhistiskt kloster 
i Los Angeles. Kanske trodde han att han 

Att förvalta ett uråldrigt arv
TEXT: Sofia Devall

inte hade mer att säga. Namnet han tog sig 
i klostret, Jikan, betyder tystnad.
   Hans karriär dittills hade rört sig från 
en halvt misslyckad författare som mot 
slutet av 60-talet började spela in sina lå-
tar i enkla arrangemang, ofta med bara en 
gitarr och några bakgrundssångerskor, via 
utflykter mot olika musikaliska uttryck un-
der 70-talet till att ta till sig 80-talets syntar. 
Den sista plattan innan tillbakadragandet, 
The Future från 1992, tecknar en mörk 
bild av samtiden men manar till hopp, ut-
hållighet och reformation.
   När Cohen ändå bröt sin tystnad 1999 
fortsatte han sedan att tala fram till sin 
död 2016. Den sista plattan You want it 
darker släpptes bara veckor innan hans 
död, och han höll då på med arbetet med 
ytterligare en skiva. You want it darker är 
dock ett tydligt avsked. Låtarna kommer 
från en människa som vet att han inte har 
tiden på sin sida och som är redo för det 

okända. Här är jag. Jag är redo, Herre. 
Cohen knyter ihop säcken. Han rör sig 
kärleksfullt och bitterljuvt runt Jesus, men 
kan inte närma sig honom helt och hållet. 
Den zen-inspirerade humorn finns där i de 
språkliga paradoxerna. Och inte minst det 
tydliga judiska ursprunget.

   Kanske kan ingen människa helt frigöra 
sig från den bild av verkligheten som blir 
oss serverade som barn. Leonard Cohen 
visste att som ättling till Aron var det hans 
rätt och hans skyldighet att vara en präst 
och profet för sin tid. Hur han än vände 
och vred på de stora andliga mysterierna 
var detta hans kall. Kanske uppfyllde han 
detta kall på ett så inspirerande sätt just 
genom den ständiga cirkelrörelsen bort 
från och tillbaka till sitt ursprung. 2009 av-
slutade han en konsert i Tel Aviv med att 
recitera de tre hebreiska meningarna och 
därefter lyfta händerna, med ett mellan-
rum mellan långfinger och ringfinger, mot 
publiken. Just så som kohanim har gjort i 
tretusen år.

Herren välsigne dig och bevare dig. Her-
ren låte sitt ansikte lysa över dig och vare 
dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig 
och give dig frid.
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Ljuder församling

ur kalendariet

Tacksägelsedagen 13/10     kl. 16.00
Ionainspirerad mässa i Skruvs kapell 
under ledning av Barbro Fellinger. Kris-
tinakören medverkar

19 sön e trefaldighet 27/10       kl. 16.00
Familjegudstjänst i Hovmantorp med 
barn från hela pastoratet 

Alla helgons dag 3/11          kl. 16.00
Gudstjänst med ljuständning i kyrkan. 
Sång av Maria Jensen och Nina Fält

1 söndagen i advent 1/12            kl. 11.00
Gudstjänst med sång av Kristinakören. 
Kyrkkaffe med pepparkaka och glögg

Tisdag 3/12            kl. 19.00
Advents- och julsånger med Kristina-
kören i Skruvs kapell. Servering av 
glögg och pepparkakor

3 söndagen i advent 15/12         kl. 18.00
Luciagudstjänst med Kyrkverksta´n 
och Ulla Carlson

Se kalendariet på s.22-24 för mer detaljerat gudstjänstschema

furugården, Skruv
Onsdagar kl. 14.30
9/10 Andakt
23/10 Andakt
6/11 Mässa
20/11 Andakt
4/12  Andakt
19/12 Julbön OBS! Torsdag

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

Lördag 16/11 kl. 9 - 11

”Fellinger i full frihet”

gåva till ljuders församling
Vid en av sommarens tisdagskvällar i 
Ljuders kyrka fick vi motta en tavla som 
gåva av Ing-Britt och Bengt Runemo.

Tavlan är en kopia av ett världsberömt 
original av Jean-Francois Millet och he-
ter ”the Angelus” och hänger på Museée 
Orsay i Paris.

Många av er känner säkert igen den och 
dess motiv av två makar på fältet som 
böjer sina huvuden när de hör klockring-
ningen från kyrkan i bakgrunden.

Nu pryder tavlan Ljuders sockenstuga 
och vi tackar varmt för gåvan!

Halleluja
En gudstjänst med musik av Leonard Cohen
Lessebo kyrka den 20 oktober kl 16.00

FOTO: Roland Godefroy | Wikipedia

Bengt Harling, Louise Lövmo 
och Leonards orkester 
Medverkar gör även Sofia 
Devall och Ulla Carlson
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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:
15/10
29/10
12/11
26/11

berghälla
Torsdagar kl. 13.30

17/10   Andakt
31/10   Mässa
14/11   Andakt
28/11   Andakt
12/12   Andakt
19/12   Julbön

Lessebo församling

Se kalendariet på s.22-24 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

18 sön e trefaldighet 20/10 kl. 16.00
Halleluja - en gudstjänst med musik av 
Leonard Cohen. Medverkar gör Leo-
nards orkester under ledning av  Bengt 
Harling.

19 sön e trefaldighet 27/10       kl. 16.00
Familjegudstjänst i Hovmantorp med 
barn från hela pastoratet 

21 sön e trefaldighet 10/11       kl. 11.00
Visitationshögmässa för hela pastora-
tet. Samtliga präster, musiker och körer 
medverkar. Läs mer på s. 18

Onsdagen 27/11            kl. 18.30
Önskepsalmskväll i församlingssalen. 
Vilka psalmer ligger dig varmast om 
hjärtat? Ta chansen och önska fritt så  
sjunger vi tillsammans. Kvällsfika och 
kaklotterier till förmån för Svenska kyr-
kans internationella arbete - Act Svens-
ka kyrkan.

Lördagen 30/11            kl. 18.00
Traditionsenlig adventskonsert i Lesse-
bo kyrka med våra körer och Glasriket 
Symphonic band

Veckomässa i Lessebo kyrka 
onsdagar kl 8.30

Välkommen! 
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gudstjänstgrupp
Församlingshemmet 23/10  kl. 18.30
För alla som är engagerade i våra guds-
tjänster. Vi samlas direkt efter skym-
ningsmässan!Någon vecka innan Leonard Cohen 

dog, 82 år gammal, sa han i en 
intervju: ”Jag sa ju nyligen att jag är 
redo att dö. Men jag tror att jag över-
drev. Jag har alltid varit överdrama-
tisk. Jag ämnar leva för evigt.”

Bengt Harling, som kommer till 
Lessebo kyrka den 20 oktober 

tillsammans med Louise Lövmo och 
Leonards orkester för att framföra 
Cohens musik på svenska, tar citatet 
med sig. Cohen kommer leva för evigt 
genom sin musik, eller åtminstone så 
länge den fortsätter att säga oss något. 
Och så länge den fortsätter att fram-
föras.

Bengt Harling hörde Leonard Co-
hens musik för första gången på 

70-talet och blev genast fascinerad.
– Det var den speciella rösten, melan-
kolin i melodierna, hans sätt att spela 
gitarr. För mig är känslan i musiken 
ofta viktigare än texten. Men här kän-
de jag att jag behövde lära mig mer 
om hans texter.

Under nio års tid har Leonards or-
kester spelat Cohens musik på 

svenska, bland annat i samarbete med 
Riksteatern. Några av översättning-
arna har Mikael Wiehe gjort, några är 
skrivna av Bengts bror, prästen och 
psalmkompositören Per Harling. Men 

orkester
Leonards

Fortsättning på s. 16
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sommaren i bilder

Lena Blomquist
Kerstin Eriksson
Inga-Britt Andersson
Anneli Ahtee

FOTO:

BAKGRUNDSFOTO:  Vid Glasriket Symphonic 
Bands nyårskonsert lottas en spelning ut till ett 
av biljettnumren. Vinsten gick förra året till Ker-
stin Eriksson som valde att spelningen skulle äga 
rum i rosengården vid Lessebo kyrka

Några av deltagarna i årets kyrkresa tar sig en paus i Torekov

Två och en flygel - kantorer Olle Persson och 
Christina Johansson vid flygeln i Ljuder kyrka

På marknaden i Hovmantorp kunde 
besökarna passa på att ta en präll-
fie!

Friluftsgudstjänst i Korpamoen, Ljuder

En av tre konfirmationsgudstjänster i Lessebo kyrka

Musik i sommarkväll i Lessebo 
med Saga Björling, Enno Leg-
gedör och Sofia Devall
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många översättningar har Bengt själv 
skrivit.
– Nu vet jag vad jag sjunger, säger 
han.

Cohen dog dagen innan Trump 
valdes till USA:s president. 

Bengt Harling anar vad Cohen skulle 
ha sagt. Let’s make our souls great 
again. Det är andemeningen som Leo-

nards orkester vill föra vidare genom 
sina tolkningar av Cohens musik.  

Recensenter har bland annat sagt 
att Leonards orkester bjuder på 

”en föreställning med mycket känsla, 
en dos nostalgi och imponerande mu-
sikalitet” och att ”Harling låter bättre 
som Cohen än Cohen själv.”

/Sofia Devall



18 19

Gudstjänster på serviceboenden

Bore 
tisd. kl. 13.30

15 okt andakt
29 okt mässa
12 nov andakt
26 nov andakt
17 dec julbön

Sjöglimten 
torsd. kl. 15.30

17 okt andakt
31 okt mässa
14 nov andakt
28 nov andakt
19 dec julbön

Hovmantorps församling

Se kalendariet på s.22-24 för mer detaljerat gudstjänstschema

Ur kalendariet

Tacksägelsedagen 13/10           kl. 11.00
Mässa i kyrkan. Körsång och kyrk-
kaffe

19 sön e trefaldighet 27/10       kl. 16.00
Familjegudstjänst med barn från hela 
pastoratet 

Alla helgons dag 2/11           kl. 16.00
Minnesgudstjänst med ljuständning i 
kyrkan

21 sön e trefaldighet 10/11       kl. 11.00
Visitationshögmässa för hela pastoratet i 
Lessebo kyrka. Samtliga präster, musiker 
och körer medverkar. Läs mer på s. 18

1 sön i advent 1/12           kl. 11.00
Adventsgudstjänst med körsång

gemenskapen (fd kvällssyföreningen)

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

födelsedagskalas!
Församlingshemmet 23/10 kl. 12.00
Du som fyller 80, 85, 90 och ännu mer 
kommer är inbjuden till födelsedagska-
las med lunch och musikunderhållning.
Vid frågor, ring präst 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 20/12  kl 11.00 
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 12/12 
kl. 18 i kyrkan
Traditionsenligt luciafirande med för-
samlingens barngrupper

Visitationshögmässa
Lessebo kyrka 10 november kl. 11.00

Högmässa med efterföljande 
visitationsrapport.

Medverkande:
Pastoratets präster, musiker, körer m fl
Kontraktsprost Peter Wickström

Efter högmässa och visitations-
rapportering serveras sopplunch.
Anmälan till sopplunch samt 
eventuell specialkost anmäls
senast måndag 4 nov. kl. 12.00 
till pastoratsexpeditionen, 
telefon 0478-344 00.
Anmälan kan också ske med e-post: 
lessebo-hovmantorp.pastorat@
svenskakyrkan.se

Varmt välkomna!

FOTO: Anneli Ahtee
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Ekeberga församling

Se kalendariet på s.22-24 för mer detaljerat gudstjänstschema

ur kalendariet

18 sön e trefaldighet 20/10        kl. 11.00
Mässa i kyrkan

19 sön e trefaldighet 27/10       kl. 16.00
Familjegudstjänst i Hovmantorp med 
barn från hela pastoratet 

Alla helgons dag 2/11           kl. 16.00
Gudstjänst med ljuständning i kyrkan

21 sön e trefaldighet 10/11       kl. 11.00
Visitationshögmässa för hela pastoratet i 
Lessebo kyrka. Samtliga präster, musiker 
och körer medverkar. Läs mer på s. 18

1 sön i advent 1/12           kl. 15.00
Gudstjänst med Kosta 
musikkår och kören 
Christallen. Efteråt bjuds 
det på adventskaffe i 
sockenstugan. Lotteri 
till förmån för julinsam-
lingen som inleds.

Servicehuset i Kosta
Onsdagar kl. 14.00

16/10 Andakt
30/10 Andakt
13/11 Andakt
27/11 Andakt
11/12 Andakt och grötfest
18/12 Julbön

julpyssel för stora och små

Sockenstugan 12/12 kl. 15.30-18.00
Det är dags för Ekebergas traditions-
enliga pysselkväll! Alla är välkomna, 
barn under 6 år i sällskap av vuxen

grötfest
Sockenstugan 12/12 kl. 18.30
Pysselkvällen övergår som traditionen 
bjuder till grötfest. Barn i sällskap av 
vuxen. Välkommen att anmäla dig se-
nast den 9/12 till Claudia på tel 0478 
344 26 eller mail 
claudia.schlich@svenskakyrkan.se

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 Elisabethsyst-
rarna från Minsk, Vitryssland som för 
tredje året i rad besöker oss med sin 
hantverksförsäljning.
Passa på att köpa fina julklappar, och 
kanske något fint till dig själv också, 
som gör gott för någon annan.

besöker Lessebo församlingshem 26 november

Systrarna från 

Läs mer om klostret och systrarna på http://obitel-minsk.ru/en/

alla helgons dag - öppen kyrka

Präst finns på plats kl 12-15 
för samtal

Musikprogram kl 12 och 14

Gudstjänst med  
ljuständning kl 16

Under dagen bjuds det på 
kaffe/te
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Sö 10/11 11.00  Se övriga  Se övriga 16.00
21 sön efter  Visitationshögmässa    Mässa
Trefaldighet Läs mer på s. 18
________________________________________________________________________________

On 13/11 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Lö 16/11   09.00
    Skruvs kapell
    Kapellfrukost

Sö 17/11 16.00  11.00   Se övriga Se övriga
Sön före  Mässa  Skruvs kapell
Domssöndagen   Mässa
________________________________________________________________________________

On 20/11 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 24/11 Se övriga Se övriga 11.00  16.00
Doms-       Mässa  Musikgudstjänst
söndagen       Qvintetten och Marie
        Myhrberg, sång
________________________________________________________________________________

On 27/11 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Lö 30/11 18.00  
  Adventskonsert 
  Pastoratets körer & Glasriket Symphonic band

Sö 1/12 11.00  11.00  11.00  15.00
1 sön i    Mässa  Gudstjänst Gudstjänst Gudstjänst
advent  Skrammel Kristinakören Körmedverkan Kosta musikkår och
    Kaffe, glögg   Christallen. Advents-
    och pepparkaka   kaffe i sockenstugan
________________________________________________________________________________

On 4/12 18.00  18.30  OBS! Ingen veckomässa i Lessebo
  Skymningsmässa  Skruvs kapell kl 08.30 m.a.a. julspel i kyrkan!
  Ungdomsgrupp Veckomässa
  efter mässan

On 9/10 18.00  
  Skymningsmässa  
  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
________________________________________________________________________________

On 16/10 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 20/10 16.00  Se övriga  Se övriga 11.00
18 sön efter  Gudstjänst     Mässa
Trefaldighet ”Halleluja” Musik av Leonard Cohen
  Leonards orkester & Bengt Harling
________________________________________________________________________________

On 23/10 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Sö 27/10 11.00  Se övriga 16.00  Se övriga
19 sön efter  Mässa    Familjegudstjänst
Trefaldighet     Trons kraft: superhjältar
________________________________________________________________________________

On 30/10 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

Lö 2/11  16.00  Se övriga 16.00  16.00
Alla helgons  Kyrkogården   Gudstjänst Gudstjänst
dag  Gudstjänst   med ljuständning med ljuständning
  Olle Persson, sång

Sö 3/11 16.00  16.00   Se övriga Se övriga
Sön efter alla  Mässa  Gudstjänst
helgons dag med ljuständning med ljuständning
  Kyrkokören Maria Jensen & Nina Fält, sång
________________________________________________________________________________

On 6/11 18.00  18.30
  Skymningsmässa  Skruvs kapell
  Ungdomsgrupp Veckomässa
  efter mässan

Kalendarium
Detta händer i våra kyrkor 13/10 2019 - 1/1 2020

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga

Kalendarium
med reservation för ändringar

Datum  Lessebo Ljuder  Hovmantorp Ekeberga
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Sö 8/12 16.00  Se övriga  Se övriga 11.00
2 sön i   Mässa nära himlen    Mässa
advent 

On 11/12 18.00  
  Skymningsmässa  
  Ungdomsgrupp efter mässan

To 12/12     18.00
      Luciafirande med barngrupperna

Sö 15/12 11.00  18.00  16.00  Se övriga
3 sön i    Mässa  Luciagudstjänst Gudstjänst 
advent      
________________________________________________________________________________

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

Ti 24/12 10.00  10.00  10.00  10.00
Julafton   Julbön  Julbön  Levande julkrubba Julbön

  23.30    23.30
  Mässa    Mässa
  Olle Persson, sång

On 25/12 Se övriga 06.00  Se övriga 07.00
Juldagen     Julotta    Julotta

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

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

Ti 31/12 17.00  Se Lessebo Se Lessebo Se Lessebo
Nyårsafton   Nyårsbön

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

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

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ

M / IKO
N

Miljontals flickor i 
världen lever under 
förtryck och utsätts 
för hot, våld och över-
grepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act
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Och plötsligt vet jag att det här är 
det viktigaste jag gör. Det som ger 

trygghet åt min dotter är värt varje se-
kund av sökande, varje dyrbar minut av 
det som annars skulle ha varit egentid. 
Det som jag gör av kärlek, är det vikti-
gaste jobb jag gör.

Så jag ber en snabb tackbön till Gud. 
Tack för Lennart, tack för att overal-

len låg slängd på golvet – annars skulle 
jag fortfarande inte hittat honom – och 
framför allt tack för de människor som 
Gud gett mig att älska. De som varje 
kväll ser till att jag söker laddsladdar, 
favorittröjor och – självklart – Lennart.

/Charlotte Frycklund, präst

LENNART
Sagan om

Jag är vuxen. Så därför gör jag vux-
ensaker på dagarna: Har snygga jobb-

kläder, går på möten. Har integritet. 
Värdighet. Fast inte på kvällarna. På 
kvällarna gör jag helt andra saker.

Jag letar efter Lennart. För Lennart 
försvinner ofta på kvällarna, och utan 

Lennart fungerar det bara inte hemma 
hos oss. Lennart är femton centimeter 
lång, grön, en slags dinosaurie i tyg, 
och han bor i min dotters famn som en 
mobiltelefon i en tonårshand, hela tiden, 
förutom varje kväll, då han är försvun-
nen.

Och då letar jag efter honom. Och jag 
är en vuxen person som är respek-

terad och kompetent på dagtid. Men på 
kvällstid är jag en desperat gosedjursle-
tare som, som Holmes söker Moriarty, 
försöker hitta Lennart.

Vart går gosedjur som rymmer? Len-
nart har många gömställen. Jag har 

hittat honom längst ner ibland Legot, 
bakom tonåringens dator, i kylskåpet. 
En hemsk gång låg han i kompostpåsen 
och försökte smälta in bland gurkskal 
och gammal sallad.

Ikväll finns han 
ingenstans. Jag 

har letat bland go-
sedjuren på dot-
terns säng – ja, 
de är många men 
ingen av dem kan 
ersätta Lennart. 
Jag har letat inuti 
stövlarna i hallen, 
i kastrullskåpet, skräckslaget rafsande 
genom den blöta tvätten i tvättmaskinen.

Jag kommer på mig själv med att ropa 
hans namn. Som att han skulle kom-

ma då. Sedan upptäcker jag att jag ber 
till Jesus: “låt mig hitta Lennart välbe-
hållen.” Fånigt. Men innerligt.

Vad gjorde vi när vi kom hem? Over-
allen slängdes på golvet i hallen. 

Sedan vattenfärgerna, sedan hällde hon 
tvål och havregryn i hundens matskål. 
Men Lennart då?

Kan han vara kvar ute i bilen? Jag 
går ut och kollar, bakom och under 

barnstolen. Ingen Lennart. In igen, och 
när jag ska lyfta upp en overall från gol-
vet i hallen så känns den ovanligt knölig 

i höger ärm. Och jo, där ligger Lennart, 
så hårt hållen i en kärleksfull barnhand 
att när overallen åkte av åkte Lennart 
med in i ärmen. Nu tittar han på mig 
med kolsvarta garnögon. Det känns som 
att han blinkar åt mig.

Jag förklarar för honom igen, det där 
med mitt jobb och snygga kläder. Att 

jag faktiskt är en person värd respekt 
och integritet. Lennart ler (det gör han i 
och för sig alltid) och jag tänker mig att 
han har en viss sympati, en viss respekt.

Men den beror inte på mitt jobb, inte 
på min värdighet. Den beror bara 

på att jag varje kväll går kärlekens ären-
den. Hittar Lennart för att återföra ho-
nom i sin älskades famn. Gång på gång.

FO
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KYRK- OCH KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE 
Gustav Schönqvist
Tfn  344 05
epost: gustav.schonqvist@svenskakyrkan.se
Steven Fredriksson
Tfn  344 07
epost: steven.fredriksson@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

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

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

Trainee Michelle Sjöberg
Tfn. 344 18
epost: michelle.sjoberg@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

Skruvs kapell Kyllevägen 1 Tfn. 344 21


