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Vi vill gärna berätta för dig vad vi gör ute 
i de olika församlingarna. Vi vill också 
berätta om vad som är viktigt för oss 
och varför vi gör som vi gör i kyrkan. Det 
handlar ju om så mycket mer än att gå i 
kyrkan på söndag. Tron behöver också få 
konsekvenser i vardagen. 

Därför kan du i detta nummer läsa om varför vi 
firar påsk, vad årets fastekampanj handlar om, 
en del om vad som hänt sen sist och hur det är 
att jobba med diakoni. Reportaget om diakonen 
Emma i Anderstorp inleder en serie där vi tänker 
lyfta fram våra olika yrkesroller och berätta lite om 
vad som sker men kanske inte alltid syns. Skicka 
gärna in frågor till oss om du undrar över något. 

Många av oss har fått frågan om när vi är på plats 
i ”vår” församling. Svaret är att de flesta av oss 
jobbar ute i församlingarna precis som vanligt. På 
varje församlingssida kan du se en bild på oss som 
finns på plats i just din församling. 

Det är bara de som 
har någon form 
av administrativ 
uppgift som 
har flyttat in till 
Kyrkans Hus i 
Gislaved. Men 
även de finns 
ute på de lokala 
expeditionerna 
varje onsdag 
förmiddag mellan 
kl 10-12. 

Hoppas vi ses någonstans 
under våren!  

Hälsningar
Agneta Helge, präst i Norra Hestra församling

KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2019-03-01  - Manusstopp: 2019-02-01
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2019-05-31
Material till oss senast: 2019-04-15  Ansvarig utgivare: Per-Erik Åkermo  Redaktör: Anna Sveningsson  - Upplaga: 14 100 exemplar
Redaktion:  Malin Lindahl, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Agneta Helge, Per-Erik Åkermo 
Framsidebild: Foto: Åsa Nielsen.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER 
AV KYRKDÖRREN!
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Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors 
tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till 
trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att 
rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen 
är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början 
har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans 
internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela 
världen. Det ger människor möjlighet att:

Känna trygghet
Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor 
överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.

Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar och lånegrupper – en 
trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet och bygger 
självständighet.

Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och 
psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och 
vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.

Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och humanitärt stöd 
utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är i akut behov av 
humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns 
människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och 
naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv 
med stress, sorg och utsatthet. Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor 
används där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

STÖD SVENSKA KYRKANS 
INTERNATIONELLA ARBETE!

Swisha din gåva till 900 1223. 
Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete 

På respektive församlingssida 
hittar ni mer vad som händer i 

församlingarna under fastetiden. 
Välkommen med din gåva!

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Men verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt att få 
resa sig starkare ur en katastrof.
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. 
Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.

90� 12��
Sw�sH� d�n g�vA t�lL

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Vill du läsa Bibeln tillsammans med andra?
Just nu håller vi på att läsa Apostlagärningarna och det finns plats för fler i gruppen. 
Träffarna är kl 18.30 – 21 i Anderstorps församlingshem på onsdagarna 6 mars, 27 mars, 
10 april, 24 april och 9 maj. Vi börjar kvällen med att äta lite enkelt tillsammans (därför 
bra om du anmäler dig ), sedan ett föredrag kring kvällens kapitel innan vi delar oss i 
mindre grupper för att samtala kring det vi hört. Det går bra att komma med när som 
helst. Mindre kostnad för maten beroende på när du börjar i gruppen. 
Vid intresse kontakta prästen Anna-Karin Gabrielsson på tel 0371-58 70 31 eller på 
mail anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se 
Välkommen!

Påskvandring
Tisdagen den 9 april är det dags för påskvandring igen!
Vartannat år gör vi den här satsningen tillsammans med 
Equmeniakyrkan och i år är det dags igen. Du är välkommen 
att vandra med och få till dig påskens budskap: från intåget i 
Jerusalem ända till himmelsfärden. 

I år kan du välja mellan två tider: 18.30 och 19.00. 
Start i Equmeniakyrkan.
Välkommen! 

Spagettigudstjänst
har vi två gånger under terminen. 
Vi har alldeles nyss haft en och 
nästa blir den 3 april. Tiden är som 
vanligt 17.00 i Mariakapellet. 
En enkel gudstjänst för de minsta som avslutas 
med spagetti och köttfärssås.

Vi finns i din församling!

Bibelutdelning
Söndagen den 19 maj 
kl. 10.00 delar vi ut barnbiblar 
till de barn i Anderstorp 
som fyller 4-år under året.                                           
Välkommen att hämta 
din bibel!

Emma, Kristina, Jan, Ann-Sofie, Björn, Anna-Karin, Marita, Gunilla, Daniel, Yvonne, Mathias.

Personalen på förskolan Arken: Gun, Carina, Inger, Ulrika.

”Sång och lite av varje” 

Torsdagen den 23 maj kl. 18.30 i kyrkan.

Ett projekt av konfirmander och 

ungdomar.
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GUDSTJÄNSTER 
MARS
 3 Fastlagssöndagen 14.00 Gudstjänst. Semlor serveras i församlingshemmet
    Sång av Caroline Falk.
 10 1:a sön i fastan 16.00 Musikgudstjänst ”Kyrk-rock”. Se sid 23
 17 2:a sön i fastan 18.00 Stilla mässa. Piano och saxofon med Carina 
    Abrahamsson och Johan Knutsson
 24 Jungfru Marie Bebådelsedag 10.00 Gudstjänst. Våffelcafé i församlingshemmet. 
 31 Midfastosöndagen 10.00  Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan  
APRIL     
 3 Onsdagen 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet
 7 5:e sön i fastan 18.00 Stilla mässa. Sång av Joyful Voices
 14 Palmsöndagen 14.00 Gudstjänst. Kaffe med dopp – se rutan nedan 
 18 Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa. Gospelkören
 19 Långfredag 10.00 Gudstjänst. Konfirmanderna framför Via Dolorosa. 
    Kasper Tunér, solist.
 21 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa. Barnen medverkar. Gospelkören sjunger.
    Markus Gabrielsson, trumpet
 22 Annandag Påsk 17.00 Mässa i Mariakapellet. Enkel kvällsmat efteråt
 28 2:a sön i Påsktiden 18.00 Lovsångsmässa
MAJ     
 5 3:e sön i Påsktiden 18.00 Stilla mässa  
 12 4:e sön i Påsktiden 10.00 Gudstjänst. Gospelkören
 19 5:e sön i Påsktiden 10.00 Familjegudstjänst  
 26 Bönsöndagen 10.00 Högmässa  
 30 Kristi himmelsfärds dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst på Kyrkans Bygget  
JUNI     
 2 Sönd före Pingst 18.00 Musik i sommarkväll. 
    Sångmedverkan av Consilium Cantores. 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Parkgatan 2, 334 32 Anderstorp
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp

Med reservation för förändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Anderstorps kyrka 123 668 73 62. 

Altarblommor
Blommor är alltid vackra, och 
ibland finns de i överflöd. Vi i 
Anderstorp undrar om någon eller 
några är intresserade av att dela 
med sig av sina blommor, från den 
egna trädgården, sommartid för 
att pryda kyrkans altare. 

Låter detta intressant, kontakta 
Kristina 0371-58 70 37. 

Sopplunch
Välkommen till vårens soppluncher i församlingshemmet. 

Kl. 11.45 är det andakt i 
Mariakapellet och kl.12.00 
serveras soppa inkl. bröd 
och kaffe. Kostnad 50 kr som 
betalas kontant eller med 
Swish.

Datum: 
6 mars, 3 april och 8 maj

Efter gudstjänsterna i fastan…

3 mars – Fastlagssöndagen - Kyrkkaffe med 

semlor i församlingshemmet. Lotterier.

24 mars - Jungfru Marie Bebådelsedag - 

Våffelcafé i församlingshemmet. Lotterier.

14 april – Palmsöndagen - Så mycket bättre med 

Ingemar Nilson i församlingshemmet. 

Kaffe med dopp. Lotterier.

Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården 

kl. 14.30 - 16.00

Datum: 6 mars, 3 april och 8 maj

Gilla oss på
FACEBOOK
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Musikgudstjänst i 
Burseryd kyrka 
10 mars 18.00 
”Förvalta – vad vi har” 
med Mikaela Simonsson
Med en stark och säker röst 
förmedlas sköra känslor på ett 
intimt och vackert sätt. Livet 
återspeglas med alla dess 
kontraster; ljus och mörker, högsta glädje och djupaste sorg, 
lycka och smärta. Orädd tar sig Mikaela Simonsson an uppgiften 
när hon klär hjärtats innersta i ord och ton.

Södra Hestra 
21 mars kl 13.00 Sopplunch. Lars Eklund berättar om sin nya bok
23 maj kl 13.00 Vårlunch, anmälan till 
Anita Andersson senast 19/5 0371-36191 

Burseryd
28 mars kl 14.30  Tillsammansfika med våfflor
25 april kl 14.30 Tårtkalas i vårtid

Gryteryds sockenstuga
13 mars kl 15.00 Våffelcafe 
10 april kl 15.00 Våffelcafe Gunnar Löfgren 
kommer och berättar om sin resa till Etiopien. 
8 maj kl 18.30 Vårfest. 
Anmälan till Laila Hermansson tel 0345-300 03 senast 3/5 

Midfastosöndagen 31 mars kl 11.00 
Södra Hestra kyrka
Välkommen att fira Familjemässa där barnen i församlingens 
grupper medverkar och efteråt bjuds det till en stunds 
gemenskap med kyrklunch i församlingshemmet. Det blir 
underhållning, brödförsäljning och lotterier. 
Anmälan till Anita Andersson 0371-36191 senast 26/3

Tack Eva!
Efter drygt 10 år lämnar nu Eva Jansson sin tjänst som kantor 
i Burseryd församling. Tack säger vi från församlingen för 
alla goda stunder och upplevelser och vi önskar dig Guds 
välsignelse i den nya tjänsten. Vi vill också hälsa Rebecka 
Palmgren Ashour välkommen som kantor på 100% i Burseryds 
församling. Rebecka kommer att leda de två körerna i 
församlingen och ta hand om musiklivet i övrigt. Till sin 
hjälp har hon Daniel Sternfeldt, som kommer att spela på 
äldreboendena och vid andra tillfällen såsom sopplunch mm.

Musikgudstjänst i Södra Hestra kyrka 
Söndagen den 17 mars 18.00
”För kärlekens skull” med Ted Gärdestads sånger. Sångare 
från Burserydsrevyn, Burseryds kyrkokör samt Kyrkokören 
Glädjen. Välkommen!

30 maj Kristi 
Himmelsfärds dag i 
Gryteryd 
Kl. 10.00 Friluftsgudstjänst på 
Lundåsen, Böjeryd. Medtag 
kaffekorg och stol, efter gudstjänst 
och fika blir det byavandring med 
Hembygdsföreningen. 

Församlingsdag 19 maj i Sandvik
Välkomna på församlingens vårfest i Sandvik! Vi börjar 
med gudstjänst för alla åldrar kl 15.00. Medverkar gör 
församlingens körer och alla barnen. Efter gudstjänsten 
fikar vi på medtagen fikakorg och det finns en massa roliga 
aktiviteter som tex fiskdamm, lekar och annat kul. 

Vi finns i din församling!

Händer i församlingshemmen

Lasse, Rebecka, Daniel, Caroline, Jonas och Åsa
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GUDSTJÄNSTER
MARS 
 3 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe med semlor samt lotterier & 
    brödförsäljning
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering med semlor
 6 Askonsdagen  08.00 Askonsdagsmässa i Burseryds kyrka
   18.00 Askonsdagsmässa i Gryteryds kyrka
 10 1:a sön i Fastan 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka med Mikaela Simonsson, läs mer i inforuta
 17 2:a sön i Fastan 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Musikgudstjänst med församlingens kyrkokörer i Södra Hestra kyrka, 
    läs mer i inforuta
 24 Jungfru Marie Beb.dag 10.00  Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka
 31 Midfastosöndagen 11.00 Familjemässa i Södra Hestra kykra, läs mer i inforuta
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka, sång och musik Rebecka Palmgren 
    Ashour & Kristina Torin, läs mer i inforuta

APRIL   
 7 5:e sön i Fastan 10.00  Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 14 Palmsöndagen 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Rastplats i Södra Hestra kyrka, läs mer i inforuta
 18 Skärtorsdagen 17.00 Skärtorsdagsmässa i Södra Hestra kyrka
   19.00 Skärtorsdagsmässa i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör
 19 Långfredagen 15.00  Långfredagsgudstjänst i Gryteryds kyrka
   18.00 Andakt vid Jesu grav i Burseryds kyrka
 20 Påskafton 23.30  Påsknattsmässa i Sandviks kyrka
 21 Påskdagen 10.00 Jublande påskdagsgudtjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör
   15.00 Påskdagsmässa i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen
 22 Annandag påsk 15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
 28 2 sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka
   18.00 Kvällsmässa i Gryteryds kyrka
MAJ   
 5 3 i påsktiden 10.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka
   18.00 Kvällsmässa i Burseryds kyrka
 12 4 i påsktiden 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Rastplats i Gryteryds kyrka, läs mer i inforuta
 19 5 i påsktiden 15.00 Församlingsdag i Sandvik, läs mer i inforuta
 25 lördag 11.00 Konfirmation i Södra Hestra kyrka
 26 Bönsöndagen 15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
 30 Kristi Himmelsfärds dag 08.00 Gökotta i Sandvik, kaffeservering
   10.00 Friluftsgudstjänst på Lindåsen Böjeryd, 
    läs mer i inforutan
JUNI   
 2 Sönd före Pingst 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Friluftsgudstjänst i Bro hos Leif Petersson och 
    Eivor Bengtsson, vid dåligt väder i Södra Hestra kyrka

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Kyrkvägen 19, 333 77 Burseryd
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/burseryd  

Med reservation för förändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Burseryd: 123 464 39 79, Gryteryd: 123 263 66 86, Sandvik: 123 030 42 04, Södra Hestra: 123 232 85 16

Sandviks kyrka

Från Skärtorsdagen 18 april är 

Sandviks kyrka åter öppen efter 

vintervilan 

Musikcafé
Musikcafé till förmån för 

fasteinsamlingen 20 mars kl 18.30 

i Burseryds församlingshem. 

Musikskolans elever medverkar med 

musik. Servering av kvällsmacka.

Rastplats
Under våren finns vid några 

tillfällen på söndagskvällar 

en ny typ av gudstjänst som 

vi kallar för Rastplats. Det 

blir en stund för stillhet, 

musik, ljuständning och tystnad. Som en 

uppladdning för veckan och en chans att 

stanna till mitt i livet som rusar på. 

Första tillfället blir den 31 mars kl 18.00 

i Burseryds kyrka. Varmt välkommen! 
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Fastlagssöndagen 3 mars 
Vi inleder dagen med fastemarsch från Öreryds 
kyrka med möjlighet att ansluta vid Isamon i Hestra. 
Gudstjänst firas i Norra Hestra kyrka kl 11. Avslutas med 
sopplunch i församlingshemmet. Se predikoturer och 
affischer för starttider för marschen. 

Dagledigträffar
Vi ses på onsdagar mellan kl 10.30-12.00.
Träffarna inleds med en kort andakt och fika.
13 mars 
i Stengårdshults församlingshem kommer vår nya 
vaktmästare Joakim Depui att visa folkdräkter och 
berätta en del om deras tillkomst. Kom gärna i folkdräkt!
10 april 
i Valdshults församlingsgård får vi besök av Bengt-Ove 
Eriksson, Villstad, med programmet ”Jag spelar för 
livet”. Bengt-Ove är medlem i Världsmusikorkestern och 
spelar många olika instrument och pratar om musikens 
roll för hälsa och gemenskap. 

Tack & Välkommen!
Stort tack till Agneta Fredeväg för din tid som diakon 
hos oss. Lycka till på det nya jobbet i Bankeryds 
församling!
Välkommen Anna-Karin Larsson som kommer att jobba 
som diakoniassistent fram till sista maj. 

Lars, Maria, Mikael, Anna-Karin, Katarina, Gullan, Joakim och Agneta.

Kyrkokören
övar i Norra Hestra församlingshem tisdagar kl 19-20.30
Mer info fås av kantor Lars Palmers, tel 0370-332645

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra gudstjänster? 
Det spelar ingen roll var i församlingen du bor eller till 
vilken gudstjänst du vill åka. Ring Karin Johansson, 
Alabo, tel 070-3014869, så fixar hon chaufför. 

Vi finns i din församling!
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Vi har bytt sida!
Vi har börjat med att vid begravningar låta de
anhöriga sitta på höger sida i kyrkan och övriga 
begravningsgäster på vänster sida. Detta gör vi med 
anledning av att närmast sörjande i Norra Hestra kyrka 
sitter väldigt nära pianot och delvis bakom predikstolen. 
På höger sida har de fri sikt fram i koret. Hoppas denna 
ändring ska uppskattas av alla. 

Gilla oss på
FACEBOOK
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GUDSTJÄNSTER
MARS 
 3 Fastlagssöndagen 11.00 OBS tiden! Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
    Fastemarsch och sopplunch (se ruta)  
 6 Askonsdagen 09.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka
   19.00 Askonsdagsmässa i Norra Hestra kyrka. Kyrkokören.
 10 1 sön i fastan 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 17 2 sön i fastan 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka
 24 Jungfru Marie Bebådelsedag 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
 26 tisdag 17.00 Spagettigudstjänst
 31 Midfastosöndagen 10.00 Mässa i Valdshults kyrka
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka. 
    Finska kören.
APRIL   
 7 5 sön i fastan 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka
 14 Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst
 18 Skärtorsdag 14.30 Skärtorsdagmässa på Hestragården
   18.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Norra Hestra kyrka
   19.30 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Valdshults kyrka 
 19 Långfredag 10.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören. 
 21 Påskdagen 09.00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst i Equmeniakyrkan 
    i Öreryd. Kyrkfika.
   11.00 Påskdagsgudstjänst. Kyrkokören. OBS tiden!
 22 Annandag påsk 15.00 Emmausvandring i Valdshult. 
    Avslutas med mässa i kyrkan. 
 26 fredag 09.30 Barngudstjänst i Stengårdshults kyrka
 28 2 sön i påsktiden 10.00 Mässa i Stengårdshults kyrka
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka. 
MAJ   
 5 3 sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 12 4 sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst med återöppnande av Öreryds kyrka. 
    Kyrkfika. 
 19 5 sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka
 25 lördag 16.00 Konfirmation i Hestra Missionskyrka
 26 Bönsöndagen 10.00 Konfirmation med mässa i Stengårdshults kyrka
 28 tisdag 17.00 Familjegudstjänst. Svenska kyrkans ungas våravslutning.
 30 Kristi Himmelsfärds dag 09.00 Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården i Hestra. 
    Ta med egen kaffekorg och något att sitta på.

Pastorsexpeditionen är öppen: Ons kl 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 - Besöksadress Mogatan 17, 335 71 Hestra
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Med reservation för förändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Norra Hestra kyrka: 123 539 33 01, Stengårdshults kyrka: 123 526 40 72, 
Valdshults kyrka: 123 149 89 06, Öreryds kyrka: 123 418 01 54

Mötesplats Mogatan 

fika och samtal i vår lokal på 

Mogatan 17. Varje onsdag 

kl 14.30-16.30 t o m 15 maj

Andakt på Hestragården

torsdagar kl 14.30

21 mars

18 april – Skärtorsdagsmässa 

16 maj
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Frälsarkransgudstjänster
Under detta år satsar vi lite extra på gudstjänster med 
temat Frälsarkransen. Frälsarkransen är ett radband med 
pärlor i olika färger uppfunnet av biskop emeritus Martin 
Lönnebo. Vid varje gudstjänst kommer vi prata om en 
pärla och dess betydelse.

Frälsarkransen finns att köpa på bokbordet i 
Smålandsstenars församlingshem. Välkommen att utforska 
pärlornas betydelse på våra gudstjänster.

Församlingsresa
Välkommen att följa med på vår 
församlingsresa tisdagen den 28 maj
Avfärd kl. 8.30 från Smålandsstenars kyrkas parkering och 
hemkomst c:a 18.00. Vi kommer att besöka Wapnö Gård 
och vi får vara med om en timmes guidning av gården, 
2-rätters middag och möjlighet att handla i gårdsbutiken. 
Och lite senare på dagen intar vi vårt eftermiddagskaffe på 
ett mysigt ställe. 
 
Kostnad: 500 kronor/person. Anmälan senast onsdagen 
den 22 maj till Marie-Louise Lundström, 0371-325 88 eller 
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se 
Alla som bor i Gislaveds pastorat är välkomna att följa 
med på resan.

Tack Rebecka och Malin!
Vi vill framföra ett stort och varmt tack till Malin och 
Rebecka för det arbete som de utfört i vår församling och 
samtidigt önska dem Guds rika välsignelse för framtiden. 
I fortsättningen träffar ni Malin på Kyrkans hus i Gislaved 
där hon kommer jobba som kanslist och Rebecka kommer 
finnas på heltid i Burseryds församling.                                            

Konfirmation
Välkommen till Villstads kyrka söndagen 26 maj kl. 11.00 
för att be och fira mässa med våra konfirmander!

Vi finns i din församling!

Daniel, Kristina, Anders, Rebecka, Johannes, Elisabeth, Lars-Håkan, 
Catrin, Per, Johan och Rebecka

Välkommen Daniel!
Under vårterminen kommer 
Daniel Sternfeldt att ha hand 
om Äventyret, 
Kyrkans Unga och vara en 
del i konfirmandarbetet. 
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VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

MARS   
3 Fastlagsöndagen 18.00 Kvällsmässa
10 1 i Fastan 18.00  Musikgudstjänst 
 med Halmstads kammarkör
17 2 i Fastan 18.00 Frälsarkransmässa
24 Jungfru Marie Bebådelsedag 18.00 Kvällsgudstjänst
 Gislaved Gospel Choir
31 Midfastosöndag 18.00 Kvällsmässa

APRIL   
7 5 i Fastan 15.00 Musikgudstjänst med 
 Pastoratets barnkörer
14 Palmsöndagen 18.00 Kvällsmässa
19 Långfredagen 18.00 Gudstjänst
21 Påskdagen 10.00 Gudstjänst Kören medverkar
28 2 i Påsktiden 18.00 Frälsarkransgudstjänst

MAJ   
5 3 i Påsktiden 18.00 Kvällsmässa
12 4 i Påsktiden 18.00 Kvällsgudstjänst
19 5 i Påsktiden 18.00 Mässa. Vi vill sjunga-kören
26 Bönsöndagen 11.00 Konfirmation med mässa

SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
MARS  
3 Fastlagssöndagen10.00 Familjegudstjänst
6 Askonsdagen 19.00 Mässa
10 1 i Fastan 10.00 Mässa
17 2 i Fastan 10.00 Gudstjänst
24 Jungfru Marie Bebådelsedag 10.00 Mässa
27 Onsdag 19.00 Andrum
31 Midfastosöndagen 10.00 Gudstjänst
   
APRIL  
7 5 i Fastan 10.00 Mässa
14 Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst
15 Måndag 19.00 Andakt
16 Tisdag 19.00 Andakt
17 Onsdag 19.00 Andakt
18 Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa
22 Annandag Påsk 16.00 Emmausmässa
24 Onsdag 19.00 Andrum
28 2 i Påsktiden 10.00 Mässa
   
MAJ  
5 3 i Påsktiden 10.00 Familjegudstjänst
12 4 i Påsktiden 10.00 Mässa
19 5 i Påsktiden 10.00 Gudstjänst
22 Onsdag 19.00 Andrum. Sång Susanne Klarén
30 Kristi Himmelsfärds Dag 
 08.00 Gökotta Släthultskvarn

JUNI  
2 Söndag före Pingst 10.00 Mässa
 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress S. Kyrkogatan 7, 333 32 
Smålandsstenar - Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad  

Med reservation för förändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Smålandsstenars kyrka: 123 047 24 07, 
Villstads kyrka: 123 370 09 52

Gilla oss på
FACEBOOK

Musikcafé
Vi vill sjunga-kören och Charlotte Polson bjuder in 

till musikcafé i Smålandsstenars församlingshem

Lördagen den 6 april kl. 15.00. 

Kaffeservering, lotterier och allsång.

Alla intäkter går till fasteinsamlingen.

Välkomna!
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Fastan inleds med Askonsdagen
Askan är en symbol för det förgängliga och 
bräckliga. Under Askonsdagens mässa kan 
man få ett kors i aska tecknat i pannan. Det 
ska påminna oss om att Gud kan skapa det 
nya även av askan. Det ska ge oss hopp om att 
Gud kan skapa ljus även i mörkret.

Palmsöndagen
Det är den dag 
då Jesus för sista 
gången rider in till 
Jerusalem. Han blir 
mottagen som en 
kung, men snart 
ska det förbytas till 
utsatthet och hat. 
Jesus följer Guds 
vilja och väg för 
att kunna sluta det 
nya förbundet som 
väntar. Han bereder 
vägen för att efter 
fastan ta emot Guds 
nåd och kärlek.

Stilla veckan
Det är den sista veckan innan påskhelgen. Vi 
får dag för dag följa Jesus och det han utsätts 
för. Andakterna i kyrkan präglas av stillhet och 
eftertanke.

Skärtorsdagen
Det här är en central och viktig dag men många olika 
händelser. Vi firar mässa tillsammans på kvällen precis 
så som Jesus gjorde med sina lärjungar. Jesus samlar 
sina lärjungar för att fira den judiska påsken och äta 
den traditionella maten som föreskrivs. Under måltiden 
berättar han att en av dem kommer att förråda honom 
under kvällen. Jesus bryter brödet och delar vinet med 
sina lärjungar. Orden han använder kommer att bli det vi 
kallar för nattvardens instiftelseord. Orden vi använder 
varje gång vi själva firar mässa. Precis som Jesus 
förutsett kommer han att bli utlämnad under kvällen 
och hans närmaste lärjunge Petrus kommer att förneka 
att han känner Jesus. Mässan i kyrkan avslutas med att 
altaret kläs av och alla ljus i kyrkan släcks ner som en 
förberedelse för långfredagen.

Vad händer under påsken?
Allt börjar med den 40 dagar långa fasteperioden inför påsken. Att den är just 40 dagar är för 
att Jesus själv prövades i öknen under 40 dagar. Fastan handlar inte om att avstå från mat 
som vi oftast förknippar ordet med. Det handlar om att avstå från något som istället ger oss 
mer tid för Gud och för att reflektera över vårt eget liv.
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Långfredagen
Under långfredagen kommer 
Jesus att dömas, pryglas och 
bära tvärbjälken upp till Golgata 
för att sedan korsfästas. När han 
ger upp andan på korset och 
dör, rämnar förhänget i templet 
som ett tecken på att det nya 
förbundet är slutet. Vägen 
till Gud är nu öppen för alla 
människor. Jesus har dött för 
att försona alla världens synder. 
Långfredagens gudstjänst 
präglas av stillhet. Det är oftast 
ingen klockringning inför 
gudstjänsten och ingen orgel till 
psalmsången. Det är en dag av 
eftertanke och stillhet.

Påskafton
Den här dagen är det ingen 
gudstjänst i kyrkan. Jesus vilar 
i sin grav och det är en dag i 
vacuum innan vi nås av glädjens 
budskap om uppståndelsen på 
påskdagen.

Påskdagen
Kristus har uppstått från de 
döda. Han har öppnat porten 
till dödsriket och vi firar att 
han gått från död till liv. De 
som först nås av budskapet är 
kvinnorna som ska gå till graven 
med örter och olja för den sista 
smörjelsen. Sorg byts till glädje 
och de får det viktiga uppdraget 
att berätta för lärjungarna och 
världen omkring. Korset får en 
ny betydelse, från att vara ett 
verktyg för döden blir det en 
symbol för hoppet och tron 
på ett evigt liv. Gudstjänsten 
präglas av liv och glädje. 
Altaret kläs på nytt och alla 
ljus tänds upp igen. Ofta får 
man en påsklilja med sig hem 
från gudstjänsten som en 
påminnelse om att det nu är 
vårt uppdrag att berätta om 
Kristi uppståndelse.

Annandag påsk
Det här är dagen då Jesus visar 
sig för sina lärjungar. Den bär 
temat påskens vittnen. Den 
handlar om att vi behöver få 
se och uppleva för att sedan 
kunna berätta om det stora 
som hänt. Jesus slår följe 
med sina lärjungar under en 
vandring, men de känner först 
inte igen honom. Först när 
han bryter brödet vid kvällens 
måltid ser dom vem han är. 
Den delaktigheten kan också 
vi förnimma när vi tillsammans 
bryter brödet och delar vinet i 
nattvardens mysterium.
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Gudstjänstgrupper – vad är det?
En gudstjänst – det är något vi firar och förbereder 
tillsammans. I Västbo Sankt Sigfrids församling är 
det präst, kyrkomusiker, kyrkvärdar, gudstjänstgrupper 
och en särskild arbetsgrupp utsedd av församlingsrådet 
som gemensamt utformar gudstjänstlivet. Vi är många 
engagerade som tycker det är roligt att samarbeta 
kring söndagens gudstjänster!

Vår församling har fem gudstjänstgrupper med sjutton deltagare 
i blandade åldrar just nu. Egentligen är det sex eftersom 
församlingens konfirmander ingår i en gudstjänstgrupp som en 
del av konfirmationstiden. 

Två-tre gånger per termin träffas gudstjänstgrupperna 
gemensamt tillsammans med präster och musiker. Då utvärderar 
vi det som har varit och planerar det som ligger framför oss. 

Gemensamt beslutar vi om vilken som ska bli månadens psalm 
– en psalm vi sjunger i alla gudstjänster under en månad. Efter 
den gemensamma samlingen delar vi upp oss i var grupp för 
sig och fördelar uppgifterna i den gudstjänst som gruppen har 
ansvar för. Vem bakar, tar upp kollekt, läser text, gruppen tar 
fram psalmförslag, osv.

Några röster från dem som är med:
- Gemenskapen i gruppen ger mig mycket och jag blir 
 delaktig i församlingen och gudstjänsterna.
- Roligt att vi är många som samarbetar kring gudstjänsterna 
 och vi blir gärna fler!
- Man lär sig tala inför andra, vilket man har nytta av i andra 
 sammanhang.
- Bra att det finns praktiska uppgifter som att fixa fika, ta upp 
 kollekt, tända ljus m.m. för den som inte känner sig så säker 
 på att stå och prata eller läsa inför folk. 
- Det blir inte ett så tungt ansvar på var och en när man är flera.
- Kul att kunna påverka gudstjänstens utformning som 
 psalmval och formuleringar i böner.
- Man lär känna nya människor.

Hör gärna av dig till vår präst Gunilla eller någon av oss i 
gudstjänstgrupperna om du tycker detta verkar vara något för 
dig och vill prova på att vara med i en gudstjänstgrupp!

Tack till alla församlingsbor 
som mötte upp till höstens husförhör om nattvarden. 
Kollekten vi samlade in till Svenska kyrkans internationella 
arbete inbringade 5793 kr. Vid husförhöret i Svanaholm 
var Kyrkans tidning på besök och skrev om vår 
husförhörstradition. Så nu är detta känt i hela Sveriges 
rike! Artikeln finns uppsatt i våra kyrkor och i Reftele 
församlingshem att läsa.

Påskvandring
Onsdagen den 17 april är det ekumenisk påskvandring i 
Reftele. En påskvandring innebär att man följer Jesus på hans 
väg till korset i form av ett drama. Bibeltexterna får ett annat 
liv när vi se och upplever dem med flera sinnen. 
Samling kl. 19 på torget. Medverkan av församlingarnas körer. 
Välkommen!

Vi finns i din församling!

Caroline, Ulrica, Gunilla, Anna, Björn, Martin, Petra, Lasse, Jessica, 
Fredrik, Daniel, Stefan och Annika
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  GUDSTJÄNSTER
MARS 
 3 Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka
 6 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa i Reftele församlingshem
 10  1 sönd i fastan 19.00 Musikgudstjänst i Reftele kyrka, Charlotte Polson 
    med musiker samt körerna från Anderstorp 
    och Västbo Sankt Sigfrids församlingar, se sidan 23
 17 2 sön i fastan 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst – vänta, vila, vara, i Reftele församlingshem
 24 Jungfru Marie bebådelsedag 14.00 Mässa i Reftele församlingshem, damkör, 
    våffelservering och lotterier, vinster mottages 
    med tacksamhet
   18.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 31  Midfastosöndagen  11.00 Familjegudstjänst i Reftele församlingshem med 
    Vera & Valter, tacolunch efter gudstjänsten
   18.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka
APRIL 
 7  5 sön i fastan 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
 14  Palmsöndagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, sång Daniel Sternfeldt, 
    kyrkkaffe 
   14.00 Gudstjänst i Ås kyrka, sång av pensionärskören Cantonerna.
    Brödauktion och kaffeservering 
 17 onsdag 19.00 Ekumenisk påskvandring Reftele
 18  Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa i Ås kyrka
 19  Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören
 21  Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, barnkyrka, kyrkkaffe
 22  Annandag påsk 19.00 Mässa i Emmausvandrarnas fotspår i kapellet Ås kyrka
 28 2 sönd i påsktiden 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
MAJ 
 5 3 sönd i påsktiden 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 12 4 sön i påsktiden  10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe 
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
 18 lördag 11.00 Konfirmation med mässa i Reftele kyrka
 19  5 sön påsktiden  10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
 26  Bönsöndagen 10.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   19.00 Mässa i Reftele kyrka

 30 Kristi Himmelsfärds dag  8.00 Ekumenisk gudstjänst på Berghäll.
    Sång Yvonne Lindström, medtag kaffekorg

JUNI 
 2 Sönd f pingst 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Storgatan 54, 333 75 Reftele
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid

Med reservation för förändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Kållerstad kyrka: 123 336 50 38, Reftele kyrka: 123 626 23 64, Ås kyrka: 123 162 67 87

Tack!
Nästa gång du kommer till Reftele församlingshem så 

ta en titt in i kyrksalen. Där finns numera ett nysytt 

överdrag till flygeln. Tack Marianne Larsson, Reftele för 

ditt arbete med att tillverka detta!

Vet du att...

Under 2018 samlade våra syföreningar 

i församlingen in 67630 kr till olika 

hjälpverksamheter både på nära håll och 

ute i världen. Tack för allt arbete ni gör 

för att hjälpa andra!

Avslutning
21/5 är det terminsavslutning 

i Kållerstad för våra 

barngrupper.
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Inbjudan till Leva vidare 
samtal i Gislaved 2019
En av de svåraste upplevelserna i 
livet är att förlora en nära anhörig 
och att vara i sorg innebär en stor 
påfrestning. Sorgen är en naturlig 
reaktion på att den person som var 
så betydelsefull för dig, inte längre 
finns. Att dela sorgen med någon 
annan som är i en liknande situation, 
kan fungera som en hjälp och ett stöd vid bearbetningen av 
sorgen. Vi tror att Gud vill vara med oss genom hela livet och 
så även nu i denna svåra tid.

Vi samlas 6 gånger under våren med början onsdagen den 
13:e mars klockan 14-ca 15:30 och vi träffas i Biblioteket 
(Gamla lägenheten) i församlingshemmet i Gislaved. Därefter 
samlas vi följande 5 tillfällen: onsdag 20/3, onsdag 27/3 
onsdag 3/4, onsdag 10/4 samt 25/4.

Du får gärna ta med Dig en anhörig t.ex. barn, syskon 
till anhörigträffarna. Finns det behov så kommer vi att 
komplettera samlingar även kvällstid. Vi börjar med kaffe och 
någon god kaka och avslutar med en kort andakt.
Vi samtalar bl. a om: hur har livet varit, hur det blev när döden 
inträffade, sorgens olika faser, hur framtiden ser ut.

Anmäl dig gärna till någon av oss men det går även bra att 
bara komma den 13:e mars. 

Varmt Välkommen.
Maria Wiss                          Maria Widermark  
Diakoniass. Präst
0371-836 58 0371-836 54
maria.wiss@svenskakyrkan.se   maria.widermark@ 
 svenskakyrkan.se

Vi finns i din församling!

Tack alla för tiden i 
Gislaveds och Hestra 
församlingar
Nu tar jag vandringsstaven och styr 
mina steg till Bankeryd där jag börjar 
arbeta som diakon i slutet av februari. 
Önskar er alla Guds frid och fred i ert 
fortsatta arbete och församlingsliv.
/Agneta Fredeväg

Tack Michal och Agneta!
Vi vill framföra ett stort och varmt 
tack till organist Michal Wodrowski 
och diakon Agneta Fredeväg för det 
arbete som de utfört i vår församling 
och samtidigt önska dem Guds rika 
välsignelse för framtiden. 

Helen, Ricky, Maria, Miguel, Maria, Bo Gunnar och Margaretha

Våge, Kristian, Anna, Jonas och Marcus
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GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER

MARS   
3 Fastlagsöndagen 11.00 Gudstjänst
10 1:a sön i fastan 16.00 Musikgudstjänst. Hela kyrkan 
   sjunger! Kyrkokören m.fl. 
13 onsdag 18.30 Mässa
17 2:a sön i fastan 11.00  Gudstjänst. Kyrkokören
20 onsdag 18.30 Mässa
24 Jungfru Marie Bebådelsedag 11.00 Högmässa
27 onsdag 18.30 Musikgudstjänst. Kvällsmusik med ”Con Brio” från 
   musikskolan under ledning av Staffan Lindqvist.
31 Midfastosöndagen 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
   
APRIL   
3 onsdag 18.30 Mässa
7 5:e sön i fastan 11.00 Högmässa
10 onsdag 18.30 Mässa
14 Palmsöndagen 11.00 Gudstjänst
15 måndag 18.30 Passionsandakt
16 tisdag 18.30 Passionsandakt
17 onsdag 18.30 Passionsandakt
18 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa
19 Långfredagen 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
21 Påskdagen 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. 
   Samuel Knutsson, trumpet.
24 onsdag 18.30 Gudstjänst
28 2:a sön i Påsktiden 11.00 Högmässa
   
MAJ   
5 3:e sön i Påsktiden 18.00 Musikgudstjänst med 
   Gislaveds Gospel Choir och musiker. 
8 onsdag 18.30 Mässa
15 onsdag 18.30 Mässa
16 torsdag 14.15 Vår och sommargudstjänst tillsammans med våra äldreboenden
19 5:e sön i Påsktiden 18.00 Musikgudstjänst ”I välsignan och fröjd”. Kyrkokören. 
22 onsdag 18.30 Mässa
26 Bönsöndagen 11.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst i Kyrkparken.
29 onsdag 18.30 Ljusgudstjänst
   
JUNI   
2 Söndag före Pingst 18.00 Mässa

Med reservation för förändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Gislaveds kyrka: 123 551 79 25

Pastorsexpeditionen är öppen: Mån-tors kl 09.00-12.00 och kl 13.00-15.00, fre kl 09.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved - Besöksadress N. Storgatan 10 -12, 332 30 Gislaveds

Musik i  
vårkväll 

 I välsignan och fröjd en folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans Kennemark 
 

Gislaveds kyrka den  19 maj kl.18.00  Gislaveds kyrkokör. Lars-Olof Ejstes  
och Jörgen Arvidsson, fiol. Axel Svedberg, kontrabas 

Folkdansare 
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RS BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER

MARS 
10 1:a sön i fastan 11.00 Högmässa
24 Jungfru Marie Bebådelsedag 16.00 Konsert Händels Messias med 
   Gislaveds kammarkör. 
APRIL
14 Palmsöndagen 11.00 Familjegudstjänst
18 Skärtorsdagen 18.00 Skärtorsdagsmässa
19 Långfredagen 15.00 Gudstjänst
21 Påskdagen 18.00 Gudstjänst

MAJ   
5 3:e sön i Påsktiden 11.00 Högmässa
12 4:e sön i Påsktiden 18.00 Musikgudstjänst med 
   Gislaveds kammarkör. 
18 lördag 11.00 Konfirmationsgudstjänst
  15.00 Konfirmationsgudstjänst
26 Bönsöndagen 18.00 Gudstjänst

JUNI   
2 Söndag före Pingst 11.00 Gudstjänst

GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
MARS   
3 Fastlagssöndagen 18.00 Mässa
6 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa
17 2:a sön i Fastan 18.00 Mässa
   
APRIL   
14 Palmsöndagen 18.00  Mässa
22 Annandag Påsk 18.00 Emmausmässa
   
MAJ   
30 Kristi Himmelsfärds Dag 09.00 Gökotta vid korset

Med reservation för förändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Gyllenfors kapell: 123 238 37 50

Med reservation för förändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: 

Händels Messias del 2 & 3

Söndagen den 24 mars kl. 16.00 i Båraryds kyrka

Gislaveds Kammarkör & Orkester

Anna Jobrant, sopran. Pär Fürst Nilsén, baryton

Ricky Burton, dirigent

Gratis entré                 
                 

                 
     SENSUS

Lux Aeterna

Söndagen den 12 maj kl. 18.00 i Båraryds kyrka

Gislaveds kammarkör

Ledare  Ricky Burton

Musik av bla Allegri, Purcell & Tavener
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LTVÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
MARS   
12 tisdag 15.00  Passionsandakt. Medverkan av barngrupp.
17 2:a sön i Fastan 09.30 Gudstjänst
31 Midfastosöndagen 18.00 Mässa. Kaffe och fralla.
   
APRIL   
19 Långfredagen 11.00 Gudstjänst
21 Påskdagen 11.00 Högmässa. Våthult-Bosebo kyrkokör.
28 2:a sön. i Påsktiden 18.00 Gudstjänst
   
MAJ   
5 3:e sön i Påsktiden 18.00 Gudstjänst. Kaffe och fralla.
19 5:e sön i Påsktiden 11.00 Friluftsgudstjänst med invigning av lekplatsen.
30 Kristi Himmelsfärds Dag 11.00 Gudstjänst

Med reservation för förändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Våthults kyrka: 123 494 65 05

Gilla oss på
FACEBOOK

Man behöver mat för att orka jobba! 
Matrast för några av de som hjälper till 

med den nya lekplatsen vid Våthults 
församlingshem.

Söndagen den 13 januari hade vi familjegudstjänst i Våthults 
kyrka och efter gudstjänsten fortsatte vi i församlingshemmet 

med fika och julgransplundring.
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BO
SE

BO BOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER
MARS   
10 1: sön i fastan 09.30 Gudstjänst
24 Jungfru Marie Bebådelsedag 14.00 Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör. Våfflor.
   
APRIL   
2 tisdag 18.30 Passionsandakt. Våthult-Bosebo kyrkokör.
7 5:e sön i fastan 18.00 Gudstjänst
18 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa
21 Påskdagen 09.30 Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör.
   
MAJ   
12 4:e sön i Påsktiden 11.00 Gudstjänst
30 Kristi Himmelsfärds Dag 09.30 Gudstjänst

Med reservation för förändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt: Bosebo kyrka: 123 232 85 81

Gilla oss på
FACEBOOK

Vid musikgudstjänsten den 25 november i Bosebo 
kyrka medverkade Gislaveds Gospels Choir med 

musik och sång. Det var 93 personer i kyrkan.

Trevlig gemenskap vid 
husförhör hos 

Anders och Maria.
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• Diakonen, prästen och biskopen är alla delar i det tredelade ämbetet
• Diakonen har en högskole-/universitetsutbildning inom socialt arbete
 och omvårdnad samt praktikperioder, extra kurser och en 
 ettårig diakonutbildning
• Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem/
 halsband i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av 
 korset en duva med en olivkvist i näbben. 

• Diakonerna har skjorta med krage och skjortorna är alltid gröna
• När diakonen deltar i gudstjänsten har han/hon alba  med stolan 
 korsad över höger höft(Prästen har stolan korsad över bröstet)
• Förr benämndes de kvinnliga diakonerna som diakonissor men 
 sen i början av 1980-talet benämns alla som diakon

En dag med diakonin
I det diakonala arbetet vill vi tro att det sista ordet 
om en människa inte är sagt. Att alla människor kan 
förändra sin situation med hjälp av stöd och stöttning.
Men vi är inte naiva och vi förstår ju att det finns enskilda situationer där 
det inte sker förändring. Vissa dör av sitt missbruk eller sin sjukdom. Eller 
i ensamhet. Men kanske har relationerna till barnen upprättats? Eller 
har de vågat sig upp till Månsgatan för att dricka kaffe? Har de trotsat 
ångesten och fått på sig kläder och passat en tid? Har de lyckats planera 
sina inköp lite bättre denna månad så att pengarna räcker längre? Små, 
små steg framåt. Tillsammans med ideella vandrar vi sida vid sida med 
personen under ofta ganska lång tid. Vi gläds över framgångar och gråter i 
motgångar. Och ber för dem så ofta vi kan. Tillsammans med dem eller när 
de gått.

Genom gentjänsten kan den darriga eller äldre som ser dåligt, få sällskap 
till tandläkaren eller annat besök. Genom hembesök kan vi följa upp och 
stötta och lära känna på djupet. Första kontakten med människor sker ofta 
antingen genom arbetet på Månsgatan, anhöriga som hör av sig eller att 
personen själv söker ekonomiskt stöd eller samtalsstöd. Men vi stannar 
inte där. Vi fortsätter kontakten, försöker arbeta för att de får sunda 
mötesplatser och tar steg framåt. 

Utgångspunkten för diakonin är att vi skall finnas till och stötta de som 
behöver det allra mest på den platsen vi arbetar. Vi arbetar utåtriktat 
och många gånger ensamma, men i Anderstorp är vi tacksamma över 
att få vara två, Emma som är diakon och Daniel som arbetar som 
diakoniassistent. Vi lägger arbetet i Guds hand och ber att han leder oss till 
rätt kontakter. Både genom att vi får kontakt med de vi vill ha kontakt med, 
att de som vill ha kontakt med oss vågar kontakta oss, att Gud leder oss i 
alla samtal och ger oss kraft, styrka och arbetsglädje! Det är även viktigt att 
inte glömma att: det kunde varit jag. Alla kan hamna i svåra situationer i 
livet. Som diakoner arbetar vi för att finnas till och stötta de som allra mest 
behöver det, på den platsen vi arbetar. 

En måndag på jobbet
Varje måndag och torsdag börjar vi dagen med att hämta bröd och 
fika som Bernts konditori skänker. Detta använder vi på Månsgatan och 
skänker till behövande. Varje vecka kontaktar några oss och är i behov 
av olika former av stöd. Ofta står de helt utan pengar till mat när de hör 
av sig så det gäller att ha möjlighet att kunna rycka ut med presentkort 
på livsmedelsbutik på ganska kort varsel. Vi delar även ut av det som 

finns kvar av vår insamling vi 
hade kring jul(den omvända 
adventskalendern). 
Innan lunch planerar vi 
olika möten med ideella, 
bokar in hembesök, skriver 
olika ansökningar och 
rapporter och svarar på mail 
och telefonsamtal. Efter lunch 
åker vi ofta på något hembesök eller 
förbereder och handlar inför Månsgatan. Vi 
är noga med att alltid möta alla människor och 
lära känna dem. Vi träffas oftast första gången 
på kontoret och pratar om hur hela livssituationen 
ser ut och varför pengarna inte räckte till, denna 
månaden. 

På Månsgatan vill vi vara en mötesplats för människor i Anderstorp. I 10 år 
har Svenska kyrkan haft sin 2-rumslägenhet på Månsgatan 37 D och vi har 
öppet måndagar 14:30-18:00 och torsdagar 17:00-20:30. Mötesplatsen 
rymmer allt från bebis till äldre dam, män som kvinnor, svenskar och 
utlandsfödda, alla gemensamt att de vill mötas. Samtala, lösa problem, 
fika, dela livet, följas åt och skratta och gråta.

Innan vi öppnar städar vi lägenheten, brer mackor, brygger kaffe och 
blandar saft. Viktigt är också att prioritera att be en bön till Gud. Tacka för 
möjligheten att få vara där och be för alla som vi kommer möta. En vanlig 
eftermiddag/kväll har vi mellan 25 och som mest 55 besök. När vi låser för 
kvällen är vi ofta väldigt tacksamma för alla möten vi fått under dagen. 

I diakonin i Anderstorp arbetar vi med följande delar:

-Sorgegrupp för de som förlorat en anhörig
-Bokcirkel för nya svenskar
-Besökstjänst på Klockaregården, 
-Besöksgrupp vid födelsedagsuppvaktningar
-Hembesök
-Öppen mötesplats på Månsgatan
-Ekonomiskt stöd
-Stödjande samtal och själavårdssamtal
-Olika typer av integrationsarbete
-Kafferepet
-Sopplunch
-Ekumeniskt samarbete
-Gentjänsten
-Diakonigrupp(länken mellan oss anställda och församlingsrådet)

Faktaruta:
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En stilla dag i Kållerstad
Det var en vacker vintermorgon i 
januari som vi möttes i Kållerstad 
för en dag i tystnad. Bibelordet 
”Kom alla ni som törstar” från 
Jesaja fick genomsyra dagen för 
bön, reflektioner och andakter. 
Efter introduktionen samlades vi i 
kapellet i kyrkan där meditationen 
fick leda oss in i tystnaden. 

Att vara tyst bland andra kan 
kännas ovant i början men 
samtidigt skönt och befriande. En 
dag för eftertanke och samtal med 
vår Herre. Dagen spenderade man 
själv efter önskemål. Många var de 
som valde en promenad i de vackra 
omgivningarna eller stannade kvar 
i kyrka eller församlingshem för 
att läsa, måla eller vila i en soffa. 
Dagen avslutades i kapellet där vi 
firade mässa tillsammans. 

 

 
Efter gudstjänsten 
serveras korv med 

bröd på kyrkbacken. 

Villstads kyrka 
7:e April 

Kl. 15:00 
 

Härliga sånger 
som barn från 

hela pastoratet 
sjunger.  

 

H-moll mässa 
Göteborgs Baroque och Gislaveds kammarkör framförde i höstas Bach`s 

monumentala livsverk, H-moll mässa i en fullsatt Anderstorps kyrka.

Återinvigning av Gislaveds kyrka
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”Kan vi tala om sorgen?”

Diakonin i pastoratet 
inbjuder till föreläsning 
med Lasse Larsmark i 
Gislaveds 
församlingshem 
tisdagen 
den 19 mars kl. 18.30.

Under våra liv drabbas de flesta av oss av olika 
förluster, sorgen är en naturlig och viktig del då 
förlorar något värdefullt för oss. Sorgen hjälper oss att 
släppa det vi förlorat för att vi ska kunna leva vidare 
med det vi har kvar i livet. 

Vid sorg är det viktigt att ha någon som orkar lyssna 
på min upplevelse och tillåter mig känna det jag 
känner. Sinnesrobönen visar på en möjlig väg vidare 
genom sorgen;

”Gud ge mig sinnesro att acceptera, det jag inte kan 
förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd 
att inse skillnaden.”

Lasse Larsmark Sjukhuspräst på Länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping.Har i över 25 år mött människor sjukhuset 
som drabbats av olika typer av förluster.

Ingen anmälan. Föreläsning och fika gratis. 

Välkommen!

KYRKROCK! 
 

 

 

 

 
 

Den 10:e mars är dags för Kyrkrock i Reftele och Anderstorps kyrkor. 
Tillsammans med inbjudna musiker i gruppen Woodmans framför Anderstorps 
Gospelkör, Reftele Kyrkokör och Cantuskören klassiska och välkända rocklåtar 

från 50- och 60-talet. Vi lyssnar till goa låtar av bl.a. Elvis Presley och The 
Beatles och funderar kring musikens och artisternas sökande och koppling till 

tro och kyrka. 

 

Anderstorps Gospelkör, Reftele Kyrkokör och Cantuskören från Ås 

Modesty Sofronenkoff, sång och bas 

Thomas Klint, gitarr 

Lina Holmberg, slagverk 

Charlotte Polson, alt- och tenorsaxofon 

Gunilla Jarl, präst 

 

10 mars 2019 

Anderstorp kyrka kl. 16.00 

Reftele kyrka kl. 19.00 

  Fri entré!  

Musikgudstjänst i Södra 

Hestra kyrka 17 mars 18.00

”För kärlekens skull” med Ted 

Gärdestads sånger. Sångare från 

Burserydsrevyn, Burseryds kyrkokör 

samt Kyrkokören Glädjen. Välkommen!

Per-Erik, Anna, Helen, Malin, Carina, Karin, Linda, Karin, 
Sara, Marie, Ann-Marie, Nils, Maja och Magnus.

Administration 
Kyrkans hus



Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-836 50 Box 83, 332 22 Gislaved

          

Hur ska man fasta? Här är tips och idéer för en vecka. Byt gärna plats på dagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Räkna hur många 
gånger du spolar 
under dagen. 
Varje spolning 
drar 6-9 liter 
vatten. 

Drick kranvatten 
istället för 
flaskvatten eller 
läsk. Blanda 
hellre saft. 

Duscha istället 
för att bada. 

Sänk 
temperaturen på 
ditt vatten. 

Fyll tvätt- och 
diskmaskin 
ordentligt. 

HJÄLPDAGEN 

Hjälp någon 
som behöver 
dig. Fråga 
gärna om du 
behövs, kanske 
väntar någon 
på just dig! 

Ge upp din 
plats för någon 
på bussen. 

Ge pengar till 
något viktigt. 

Var extra snäll 
mot syskon om 
du har något. 

Säg något 
snällt. 

Våga be om 
den hjälp du 
själv behöver. 

SOPDAGEN 

Tänk på hur 
olika varor är 
förpackade. 

Källsortera och 
panta. 

Om du äter 
ute och får 
över – be om 
matlåda. 

Ta inte mer än 
du äter och 
spara dina 
rester. 

Spara kärnor 
och frön och 
plantera dem. 

Byt kläder 
med en 
kompis. 

TIDDAGEN 

Ta tid för något 
du tycker om. 
Kanske: 

Sjunga 

Sporta 

Spela 

Dansa 

Lyssna 

Se film 

Gå promenad 

Tänka 

Ligga på soffan 

Det går lika bra 
att göra inget 
som att göra 
något! 

MATDAGEN 

Laga en enkel 
måltid och ät 
tillsammans med 
andra. 

Avstå från kött, 
mejeriprodukter 
eller godis. 

Laga mat från 
grunden och gör 
en matlåda. 

I Sverige får alla 
barn skolmat. 
Bra va? I många 
länder är det 
inte så. 

Om man vill kan 
man ge pengar 
till just projekt 
för att ge barn i 
världen skolmat. 

Avstå från 
sociala medier. 

Stäng av 
telefon, TV, 
dator. 

Planera tid 
med någon du 
tycker om. 

Skriv ett 
handskrivet 
brev eller 
vykort och 
skicka. 

Krama någon. 

Prata med 
någon du inte 
brukar prata 
med. 

GUDDAGEN 

Vila. 

Gå på en 
gudstjänst. 

Ta en stund med 
Gud. Viska, 
dansa, sjung 
eller rita till Gud. 

I Sverige har vi 
religionsfrihet 
och alla som vill 
får tro på Gud. 
Var glad för det! 

Tänk på hur det 
har känts att 
fasta under 
veckan. 

Läs bibeln eller 
en barnbibel. 

GEMENSKAPS-
DAGEN 


