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Jesus sa:
”Följ med mig bort till en öde trakt, 

så vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”
                                                           Mark 6:31
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I det här numret av kyrkdörren kommer vi att 
belysa temat andlig återhämtning. Bland annat 
finns ett reportage om Wettershus retreatgård. 
Titta också vad som händer i din församling under 
den andliga hälsoveckan.

Alla behöver andlig påfyllning. Om vi inte vårdar vårt 
inre så riskerar livet att bli en torr öken. Hildegard af 
Bingen har liknat själen vid en skog. Den Heliga Ande 
utgör där den livgivade fukten som ger liv åt det som 
växer. För många av oss kan skogen vara det som ger 
oss återhämtning och liv. Kanske för att vi får finnas 
mitt i skapelsens kärna. 

Jesus säger till sina lärjungar, låt oss gå till en öde plats 
där vi kan vila. I dagens samhälle finns en puls och 
krav på prestation och lycka som kan skapa mer press 
än påfyllnad och tillfredställelse. Då behöver också vi 
söka upp en plats där vi får vila.

Alla behöver vi något som ger oss mening och innehåll 
för att vi ska känna att balansen finns i vårt liv. Vi 
behöver någon som kan lyssna och ta emot det vi 
bär på, det gör Gud. Genom bönen, stillheten och 
tystnaden. Gud finns oss alltid nära men tvingar sig 
inte på utan låter oss få söka kontakten. 

Kom gärna och besök våra kyrkor och församlingar. 
En gudstjänst, ett samtal eller en vandring kanske är 
precis vad du behöver för att känna att den livgivande 
fukten kan få berika din själ.

/ Per-Erik Åkermo, kyrkoherde

Alla behöver andlig påfyllning...
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Nya telefonnummer!
19 november 2019 bytte vi växelnummer till  0371-831 00. 
Samtlig personal får nya fasta nummer, se de nya telefonnumren 
på hemsidan.

I skrivande stund har vi passerat advent och 
jul. Hela tiden vill man se framåt, även när 
jubelpsalmerna klingat ut för ett tag, 
då vi går in i fastetiden. 

Texternas innehåll ger dämpade tonarter, men framme 
vid påskdagen och vidare får vi åter ”jubla och lovsjunga”. 
Tänker tillbaka hur det kom sig att jag hade förmånen att få 
”mitt liv i Herrens tjänst” Det tog sin början i söndagsskola, 
barnkör och kyrkokör. När körsång inte var inplanerad, 
drog det ändå till kyrkans gudstjänst, för att sjunga 
med i psalmerna. Kanske det kunde vara till nytta i mitt 
kommande yrke, som ännu bara var en dröm. Så kom jag 
fram till målet. 

1964 påbörjades min första och enda tjänst i Reftele 
församling, som erbjöd 8 veckotimmar. Var ändå beredd 
att stå till förfogande måndag till söndag. Så småningom 
utökades timtalet, då det tillkom en och annan kör, för att 
senare bli en hundraprocentig tjänst. Under mina 38 år 
på orgelpallen hände en del. Två nya orglar kom på plats. 
Läktarorgeln var redan planerad och invigdes i adventstid 
1965. Det uppkom även önskemål om en kororgel där 
tveksamheten var stor. Kunde det verkligen behövas? 

Några körsångare 
som också var 
ledamöter i 
dåvarande 
kyrkorådet, 
la fram goda 
argument, som 
till slut beviljades. 
En del förändringar 
behövdes till. Korta 
av några bänkrader, 
flytta psalmtavlan på den 
sidan orgeln skulle placeras. 
Tyngst av allt var flytten av dopfunten, med god vilja gick 
även det. April 1995 invigningsspelade diplomorganist 
Morgan Blåberg, som jag också hade nöjet spela fyrhändigt 
med, då vi hade varsin orgel att traktera. Orgeln ligger mig 
varmt om hjärtat och kyrkans körer är viktiga. Körsång är 
gemenskap-styrka-lycka. Tänk på det du körsångare!

Hur gör jag då själv med mitt gudstjänstfirande? Om jag 
inte har förmånen att tjänstgöra i någon församling, drar 
det till Reftele kyrka. En del frågar: Spelar du fortfarande? 
Svaret blir: Jag tjänstgör emellanåt.  Ännu så länge är det 
en förmån när någon kallar och jag har möjlighet att utföra 
något med ”mitt liv i Herrens tjänst” 

/ Aina Bolmvall Carlsson

Mitt liv i Herrens tjänst



4

An
de

rs
to

rp
Be

sö
ks

ad
re

ss
 P

ar
kg

at
an

 2
, 3

34
 3

2 
An

de
rs

to
rp

. V
äl

ko
m

m
en

 in
!

He
m

si
da

: w
w

w
.s

ve
ns

ka
ky

rk
an

.s
e/

an
de

rs
to

rp
  Kring gudstjänsterna i fastan

23 februari – Fastlagssöndagen 
Semlor serveras vid kyrkkaffet i kyrkan. Varje semla är en lott.
1 mars – 1:a sön i fastan 
Kyrkfrukost från 8.30 i församlingshemmet till förmån för 
fasteaktionen. Mässa efteråt i Mariakapellet kl. 10.00.
15 mars – 2:e sön i fastan  
efter den annorlunda spagettigudstjänsten serveras spagetti 
med tillbehör i församlingshemmet. Lotterier till förmån för 
fasteaktionen.
22 mars - Jungfru Marie bebådelsedag
serveras våfflor i församlingshemmet efter 
gudstjänsten kl. 10.00. Lotterier.
5 april – Palmsöndagen
Musikcafé med gruppen VINN i församlingshemmet, lotterier. 

Livets frågor
Fredag 8 maj kl. 18.30 kommer Micael Grenholm till 
församlingshemmet i Anderstorp. Han är aktuell med den 
mycket intressanta boken ”Dokumenterade mirakler”. Så här 
skriver vår förre ärkebiskop: ”Med skarpsinnighet, måttfullhet 
och gott humör krånglar Micael Grenholm till det för den som 
inte har utrymme för mirakler.” 
– Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus.

Micael Grenholm är författare, föreläsare och pastor för 
församlingen Mosaik i Uppsala tillsammans med sin fru Sarah. 
Han studerar teologi på masternivå och sitter med i ledningen 
för Svenska apologetiksällskapet. Micael har tidigare skrivit 
boken ”Jesus var också flykting” tillsammans med Stefan Swärd. 

”Grenholm tar endast upp väldokumenterade fall där 
det finns sjukjournaler och läkarna har konstaterat att 
tillfrisknandet har varit vetenskapligt oförklarligt. Bokens 
förtjänstfulla dokumentering av dessa skulle i sig räcka för att 
rekommendera den”. – Bengt Malmgren, läkare. 
Kostnad 80 kr inkl fika.

Alpha och Beta
Alpha 
Nu startar vi upp en ny grundkurs i kristen tro – Alpha. Kom 
och var med och lyssna till tankar utifrån olika ämnen, samtala 
i mindre grupper, ställ frågor du kanske inte fått tillfälle till 
förut och förstås var med i god gemenskap kring kvällsmaten 
som inleder varje kväll. Du kan vara med antingen du är helt 
nybörjare eller du varit med i kyrkans värld i många år men 
känner att du vill få en fördjupning. Sprid också gärna detta till 
de du tror skulle vara intresserade.
Alphakursen är en ekumenisk satsning i Anderstorp med 
Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan. 
Starten är tisdagen 25 februari kl 18.30 i församlingshemmet 
och kostnaden är 400 kr för tio tillfällen, kvällsmat ingår. 
För anmälan och mer info kontakta Anna-Karin Gabrielsson 
på mail: anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se eller 
tel 0371- 831 31 eller Erik i Equmeniakyrkan.   
Beta
Vill du läsa mer i Bibeln och fundera och samtala tillsammans 
så kom och var med i vår Beta-grupp som just nu läser 
Johannesevangeliet tillsammans. Det är varannan tisdag med 
start tisdag 28 januari kl. 18.30 i församlingshemmet. Även 
här startar vi med enkel kvällsmat och kostnaden är 250 kr för 
maten. Du kan hoppa in när du vill under terminen. 
Kontakta Anna-Karin för info och anmälan (se ovan)

Världsböndagen
Vi firar världsböndagen den 5 mars kl.19.00 
i Equmeniakyrkan Anderstorp.  Vi möts för 
te, macka och bön för vår omvärld.

Stort tack...
Ett stort TACK till alla er som 
stöttat vårt diakonala arbete i 
Anderstorp kring jul! 
Vi fick in över 100 kassar 
med produkter som kommer och har kommit till god 
användning. Vi önskar att ni alla hade fått ta del av den 
glädje som vi fick när vi lämnade ut kassarna innan jul. Tack 
också till alla er som stöttat oss ekonomiskt och tack särskilt 
till Darvelids hund- och kattmottagning, Granngården 
Gislaved, Vestbo emballage, Ica i Gnosjö, Gnosjö Global mfl 
som sponsrat vårt arbete. /Emma och Daniel i diakonin

“THANK YOU FOR THE MUSIC”  
Musikgudstjänst söndag 8/3 med sånger från en rad olika musikaler. 

Medverkan av Anderstorps Gospelkör, 
Cantuskören från Ås, Reftele kyrkokör 

Musiker: Henric Gustavsson, 
 Gunnar Davidsson, Mats Bogren 

 
Reftele kyrka kl. 16.00 

Anderstorp kyrka kl. 19.00 
 

VÄLKOMMEN! 
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GUDSTJÄNSTER 
FEB
23 Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst  
26 Askonsdagen 16.30  Enkel askonsdagsandakt i kyrkan  
     
MARS     
1 1:a sön i Fastan 10.00 Mässa i Mariakapellet  
8 2:a sön i Fastan 19.00 Musikgudstjänst, Körerna från Anderstorp och 
    Västbo Sankt Sigfrid sjunger tillsammans
15 3:e sön i Fastan 11.00 Annorlunda spagettigudstjänst i kyrkan. Idag blir 
    det enkel lunch efter gudstjänsten. OBS! Tiden!
22 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Högmässa. Sång av Joyfull voices. 
    Våfflor serveras efter gudstjänsten
29 5:e sön i Fastan 10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan  
     
APR     
5 Palmsöndagen 14.00 Gudstjänst  
9 Skärtorsdag 19.00  Skärtorsdagsmässa  
10 Långfredag 10.00  Gudstjänst. 
    Konfirmanderna framför spelet Via Dolorosa
12 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa. Gospelkören medverkar 
13 Annandag påsk 17.00 Mässa i Mariakapellet. 
    Enkel måltid serveras efter gudstjänsten
19 2:a sön i Påsktiden 10.00 Gudstjänst. Cantonerna sjunger.
26 3:e sön i Påsktiden 10.00 Högmässa  
29 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet.
    Enkel gudstjänst för de minsta
MAJ     
3 4:e sön i Påsktiden 18.00 Musikgudstjänst 
10 5:e sön i Påsktiden 18.00  Stilla mässa 
17 Bönsöndagen 10.00 Gudstjänst för små och stora. 
    Terminsavslutning för barngrupperna
21 Kristi Himmelsfärds dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst på Kyrkans Bygget  
24 Söndagen före Pingst 18.00  Musikgudstjänst  
31 Pingstdagen 10.00 Högmässa  
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Med reservation för ändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Anderstorps kyrka 123 668 73 62. 

Bibelutdelning
Söndagen den 17 maj kl. 10.00 
delar vi ut barnbiblar till de barn
 i Anderstorp som fyller 4 år 
under året.        
                                   
Välkommen att hämta din bibel!

Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården 

kl. 14.30 - 16.00

Datum: 5 februari, 4 mars, 1 april, 

6 maj. Ledare är Kent Jönsson.

Vårens första dag

Musikgudstjänst med Lalehs sånger

Söndagen den 3 maj kl. 18.00

Medverkande: Ungdomskör

Musik i försommarkväll

Söndagen den 24 maj kl. 18.00

Gott och blandat med Gospelkören

Andlig hälsovecka

Under vecka 9 har vi en andlig 

hälsovecka. Du kunde läsa vårt program 

i förra numret av Kyrkdörren. I detta 

nummer har vi sammanställt hela 

pastoratets aktiviteter på sid. 24. Du kan 

också läsa mer om detta på vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se/anderstorp

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: 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj
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Församlingens nu enda aktiva 
Kyrkliga Syförening 
Gryteryds Kyrkliga Syförening startades 1933. Än idag är det 
en aktiv syförening och både kvinnor och män är välkomna. 
Genom åren har man både stickat och sytt, bakat, kokat sylt 
och anordnat auktioner. Vid 1933 års auktion blev resultatet 
680 kr och 2019 blev det 43.400 kr. Pengarna skänks till 
behjärtansvärda ändamål som tex Bris, Läkare Utan Gränser 
och Operation Smile. 

Syföreningen skänker även lokalt, till Lugnet i Broaryd skänktes 
10.000 kr som bidrag till en tvillingcykel. Syföreningen betyder 
mycket för församlingslivet i Gryteryd då man ordnar kyrkkaffe, 
våffelcaféer, församlingsaftnar mm. Dessutom har man en 
oerhört fin gemenskap och omtanke om varandra som är 
viktig och värdefull för invånarna i Gryteryd och inte minst för 
medlemmarna i syföreningen. Vid symötesträffarna, som sker 
ca en gång i månaden under terminerna, finns det mycket 
värme och öppenhet, både glädje och sorg delas med varandra 
samtidigt som man äter något gott. 

Vill du bli en del av denna fina gemenskap och vara delaktig 
utifrån dina egna förutsättningar så är du varmt välkommen. 
Håll utkik i annonserna om nästa tid och plats. 
Gryteryds kyrkliga syförening träffas kl.18.00
17 mars , 14 april , 12 maj. Se Västboandan för plats

Södra Hestra församlingshem
Soppluncher kl 13.00
27 februari
19 mars
Vårlunch 7 maj 13.00
Anmälan till Anita Andersson (0738-026100) 
senast den 3 maj

Burseryds församlingshem
Tillsammansfika
20 mars 10.30 (OBS! dag och tid)
16 april 14.30

Gryteryds sockenstuga
Våffelcafe kl 15.00 
11 mars
22 april
Vårfest 13 maj 18.30                                                                                                                    
Anmälan till Laila Hermansson (0708-157890) 
senast 7 maj

Händer i församlingshemmen

Församlingsdag 17 maj i Sandvik
Välkommen på gudstjänst för stora och små kl 15.00 i 
Sandviks kyrka. Ta med egen fikakorg så dukar vi upp i 
gröngräset eller på någon bänk. 
Roliga aktiviteter för alla åldrar. 
Välkommen!

Sandviks kyrka
Från Palmsöndagen 5 april är Sandviks kyrka åter öppen 
efter vintervilan. Välkommen in varje dag 8-18. 

Tack och välkommen!
Vi vill tacka Rebecka Modig för det arbete hon utfört i 
vår församling. Rebecka hittar ni numera i 
Västbo Sankt Sigfrids församling. 

Vi hälsar Lars-Håkan Gull välkommen som 
vaktmästare i församlingen. 
Bor: Trehörnahult, Burseryd
Familj: Fru Malin, barnen Ebba och Jakob
Favoripsalm: Den blomstertid nu kommer
Favoritblomma: Tussilago
Favoritmat: Pyttipanna
Intressen: Idrott

Kom och ta del av påskens fantastiska berättelse!
Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka
Palmsöndagen, 5 april kl 11.00
Efteråt blir det kyrklunch med brödförsäljning i 
församlingshemmet
Anmälan till Anita Andersson, 0738-026100 senast den 31 mars 
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GUDSTJÄNSTER
FEB   
 23 Fastlagssöndagen 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, Kyrkkaffe med semlor.
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal. Kaffeservering med semlor.
 26 Askonsdagen 08.00 Askonsdagsmässa i Burseryds kyrka
   18.00 Askonsdagsmässa i Södra Hestra kyrka. 
    Innan mässan har vi en enkel pilgrimsvandring se sid. 24
MARS 1 1:a sön i fastan 10.00 Mässa i Burserys kyrka
   18.00 Rastplats i Södra Hestra kyrka med tema Frälsarkransen
 8 2:a sön i fastan 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka
   16.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka. Se ruta!
 15 3:e sön i fastan 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
   15.00  Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal. Kaffeservering.
 22 Jungfru Marie Bebådelsedag 18.00 Musikmässa i Södra Hestra kyrka. Församlingens körer och musiker.
 29 5:e sön i fastan 10.00 Mässa i Burserys kyrka
   18.00 Rastplats i Gryteryds kyrka med tema Frälsarkransen
APRIL 5 Palmsöndagen 11.00 Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka. Se ruta!
 9 Skärtorsdagen 17.00 Skärtorsdagsmässa i Södra Hestra kyrka
   19.00 Skärtorsdagsmässa i Burseryds kyrka
 10 Långfredagen 15.00 Långfredagsgudstjänst i Gryteryds kyrka
   18.00 Andakt vid Jesu grav i Burseryds kyrka
 11 Påskafton 23.00 Påsknattsmässa i Sandviks kyrka.
 12 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa i Burseryds kyrka. Burseryds kyrkokör.
   15.00 Påskdagsgudstjänst i Södra Hestra kyrka. Kyrkokören Glädjen.
 13 Annandag Påsk 15.00 Påskens sånger och psalmer i Hällabäcks kyrksal
 19 2:a sön i Påsktiden 10.00 Mässa i Gryterys kyrka
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka med tema Frälsarkransen
 26 3:e sön i Påsktiden 10.00 Kommenterad mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Kvällsgudstjänst i Taizéanda i Södra Hestra kyrka.
MAJ 3 4:e sön i Påsktiden 10.00 Mässa i Sandviks kyrka
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka
 10 5:e sön i Påsktiden 10.00 Orgelmässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka med tema Frälsarkransen
 16 lördag 11.00 Konfirmation med mässa i Södra Hestra kyrka
 17 Bönsöndagen 15.00 Gudstjänst för små och stora i Sandviks kyrka. Se ruta!
 21 Kristi Himmelsfärds Dag 08.00 Gökotta i Sandvik
   10.00 Friluftsgudstjänst på Lundåsen, Böjeryd. Vid regn i missionshuset.
 24 Söndag före Pingst 15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal. Kaffeservering.
 31 Pingstdagen 10.00 Mässa i Burserys kyrka
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Böjeryds missionshus
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Med reservation för ändringar, 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

Husförhör hösten 2020
Förra årets husförhör var mycket uppskattade. 
Vill du vara husvärd för ett husförhör i höst 2020? Kontakta 
Jonas Johnsson senast 31 maj: 0730816707 eller 
e-post jonas.johnsson2@svenskakyrkan.se. 

Gilla oss på
FACEBOOK

Musikcafé till förmån för fasteinsamlingen
Onsdag 25 mars kl. 18.00 i Burseryds församlingshem
Musikskolans elever medverkar. Kvällsmacka. Andakt.
Välkommen!

Glädjefest!

Musikgudstjänst med barnkör

Burseryds kyrka, 8 mars 16.00

Välkommen!

Konfirmander
Den 16 maj kl 11.00 är det 

konfirmationsgudstjänst i Södra 
Hestra kyrka. Kom och var med 
och be för våra konfirmander 

och dela denna dag med 
ungdomarna!
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Tack!
Ett stort tack till Maria 
Kastberg för ditt 
fantastiska arbete 
med barn och 
ungdomar i vår 
församling! 
Lycka till i Gislaved! 
Gud välsigne dig!  
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Månadens konstnär
Varje månad ställer en ny konstnär/hantverkare ut 
sina alster på Mogatan. Håll utkik efter särskilda 
vernissagetider. Du är också välkommen att titta in 
när du ser att vi finns på plats. 

Mars – Hembygdsföreningen
April – Ida Svensson, Alabo
Maj – Hestragården

Är du intresserad av att ställa ut? 
Ring Agneta Helge, tel 0371-83119 eller 
epost agneta.helge@svenskakyrkan.se

Andliga hälsoveckan
Tisdag 25 februari kl 18.30
Gospelgympa i Församlingsgården i Valdshult
Onsdag 26 februari kl 10.30-12.00
Dagledigträff i Öreryds kyrka
Onsdag 26 februari kl 19.00
Askonsdagsmässa i Norra Hestra kyrka
Söndag 1 mars kl 18.00
Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka
Tisdag 3 mars kl 14.30
”Fika med Agneta”. Samtals- och 
fikastund på Hestragården
Tisdag 3 mars kl 17.00
Spagettigudstjänst i 
Norra Hestra kyrka

Dagledigträffar
Vi ses på onsdagar mellan kl 10.30-12.00. 
Träffarna inleds med en kort andakt och fika.
26 feb i Öreryds kyrka. Mats Svensson visar filmen 
”Gammaldags gudstjänst”.
18 mars i Stengårdshults församlingshem
22 april i Valdshults församlingsgård

Nytt kors
Nytt kors på Norra Hestra 
kyrkogård tillverkat 
av vaktmästarna

Barnkören i Öreryds första framträdande på 
krubbgudstjänst i Öreryds kyrka.

Mötesplats Mogatan
Välkommen in på samtal och enkel fika i våra 
lokaler på Mogatan 17.
Varje onsdag kl 14.30 - 16.30 t o m 29 april

Sopplunch
Sopplunch i Norra Hestra 

församlingshem tors 19 mars 

och 16 april kl 11.30-13.30.

Två olika soppor, bröd 

och kaffe 60:-.  

Våra körer
Kyrkokören övar i Norra Hestra församlingshem 
tisdagar kl 19-20.30 
Barnkören övar i Öreryds kyrka torsdagar kl 17.00-17.45 
Mer info fås av kantor Lars Palmers, tel 0371-83115

I fortsättningen kommer barngrupperna att ledas 
av Maria Sandberg och Veronica Andersson.
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GUDSTJÄNSTER
FEB 
 23 Fastlagssöndagen 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. Vi vandrar från Mogatan till kyrkan.
 26 Askonsdagen 19.00 Askonsdagsmässa i Norra Hestra kyrka. Kören.       
MAR 
 1 1:a sön i fastan 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka        
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka       
 3 tisdag 17.00 Spagettigudstjänst i Norra Hestra kyrka
    Avtackning av församlingsassistent Maria Kastberg
 8 2:a sön i fastan 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka        
 15 3:e sön i fastan 10.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka        
 22 Bebådelsedagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka        
   15.00 Våffelcafé i Stengårdshults församlingshem till 
    förmån för fasteinsamlingen     
 25 onsdag 09.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka        
 29 5:e sön i fastan 10.00 Mässa i Valdshults kyrka        
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka       
APR 
 5 Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka        
   15.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka       
 9 Skärtorsdagen 14.30 Skärtorsdagsmässa på Hestragården        
   18.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Norra Hestra kyrka      
   19.30 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Öreryds kyrka       
 10 Långfredag 10.00 Långfredagsgudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kören.      
 12 Påskdagen 09.00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst i Valdshults kyrka . 
    Pastor Göran Undevall predikar.
   11.00 Påskdagsgudstjänst i Norra Hestra kyrka       
 13 Annandag påsk 18.00 Emmausmässa i Stengårdshults kyrka        
 19 2:a sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka        
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka        
 23 torsdag 18.30 Taizémässa i Norra Hestra kyrka. Juniorer och konfirmander medverkar.    
 26 3:e sön i påsktiden 10.00 Mässa i Valdshults kyrka        
   18.00   Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka. Morgan Blåberg, orgel.    
MAJ 
 3 4:e sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka        
   18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka        
 10 5:e sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka        
 17 Bönsöndagen 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka        
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka       
 21 Kristi Himmelsfärd 09.00 Ekumenisk gudstjänst vid hembygdsgården i Hestra. 
    Ta med fika och något att sitta på.     
 24 Sön före pingst 10.00 Mässa i Öreryds kyrka        
 30 Pingstafton 16.00 Konfirmation i Equmeniakyrkan i Hestra       
 31 Pingstdagen 10.00 Konfirmation med mässa i Stengårdshults kyrka       
JUN            
 1 Annandag pingst 19.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Åparken. Ta med fika.      
 2 tisdag 18.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka. Barngruppernas avslutning.     
   

N
or

ra
 H

es
tr

a
Med reservation för ändringar, 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

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra 

gudstjänster? Ring Karin Johansson, tel 

070-3014869 så fixar hon en chaufför!

Andakter på Hestragården

Torsdagar kl 14.30

20 februari, 19 mars, 9 april 

(skärtorsdagsmässa) och 14 maj

Sopplunch
Sopplunch i Norra Hestra 

församlingshem tors 19 mars 

och 16 april kl 11.30-13.30.

Två olika soppor, bröd 

och kaffe 60:-.  
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Bli en pilgrim
Sju träffar om att pilgrimsvandra.
Vi inleder med mässa kl. 19, därefter 
samtal om att pilgrimsvandra.
För den som vill avslutas det med en 
pilgrimsresa till Assisi 3 – 11 okt  (se ruta)
Vårens träffar: 11 mars, 15 april och 13 maj.
Utöver dessa träffar blir det några korta 
pilgrimsvandringar i bygden under försommaren.
Plats: Smålandsstenars församlingshem
Samtalsledare: Anders Hullfors

FÖRSAMLINGSRESA ”I ARNS FOTSPÅR”
Välkommen att följa med på församlingens resa 
tisdagen den 26 maj!
Vi kommer att besöka KATAGÅRD, vid Varnhems 
klosterkyrka. Där får vi en timmes guidning från de 
utgrävningar av en kristen församling från början av 
900-talet.  Under eftermiddagen besöker vi Forshems 
kyrka på Kinnekulle I Arns Fotspår med guide. 
Dagen avslutas med besök och eftermiddagskaffe på 
Falbygdens Ost, och där finns mycket att handla: ost, 
marmelader, saft, kex samt i deras stora presentshop.
Avfärd kl. 8.00 från församlingshemmets parkering och 
hemkomst c:a 19.30.

Kostnad: 650 kronor/person. 
Anmälan senast tisdagen den 19 maj till Marie-Louise 
Lundström, 0371-831 25 eller 
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se
Alla som bor i Gislaveds pastorat är välkomna att 
följa med på resan.

Följ med på pilgrimsresa till den helige 
Franciskus stad Assisi, Italien

Vi färdas med buss genom Europa för att under några dagar 
besöka staden Assisi där den Helige Franciskus, Guds lille 
fattige, levde och verkade. Dagarna inriktas på Franciskus 
liv i trakterna kring Assisi. 

God mat och ett fantastiskt landskap kan utlovas och 
förhoppningsvis blir det ett underbart väder med sol och 
varma dagar.  Guide och reseledare blir Anders Hullfors som 
varit i Assisi ett flertal gånger.
Researrangör är Reinholds Buss i Malmbäck.

Kostnad
Ca 12 000 kr per person del i dubbelrum
2 100 kr enkelrumstillägg.
Priserna beräknas på 25 betalande.

I priset ingår
Bussresa i modern turistbuss inkl. yrkeschaufför, bro/färja 
samt vägavgifter i Europa. Boende med halvpension 
(frukost och middag).
För mer information och anmälan kontakta Anders Hullfors 
0371-831 22, anders.hullfors@svenskakyrkan.se

Musikcafé
Vi vill sjunga-kören bjuder in till 
musikcafé i Smålandsstenars 
församlingshem. Lördagen den 
21 mars kl.15.00.
Kaffeservering, lotterier och sång.
Alla intäkter går till fasteaktionen.

Tack!
ICA SUPERMARKET I SMÅLANDSSTENAR som SKÄNKTE 
ALL OST som våra präster Anders Hullfors och Gunnar 
Löfgren sålde på ICA innan jul. De sålde 64 kg prästost som 
inbringade 5.758 kronor till Svenska kyrkans julinsamling. 

Kom och var med och be 
för våra konfirmander i

konfirmations-
gudstjänsten 17 maj 

kl. 11.00 i Villstads kyrka

3 -11 oktober 2020
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VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

FEB   
23 Fastlagsöndagen 18.00 Kvällsmässa
  
MAR   
1 1:a sön i fastan 18.00 Frälsarkransgudstjänst
8 2:a sön i fastan 18.00 Kvällsmässa
15 3:e sön i fastan 18.00 Kvällsmässa
22 Jungfru Marie Bebådelsedag 
 18.00 Frälsarkransgudstjänst
29 5:e sön i fastan 18.00 Kvällsmässa
  
APR   
5 Palmsöndagen 18.00 Passionsandakt
9 Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa
10 Långfredagen 18.00 Andakt vid Jesu grav
12 Påskdagen 10.00 Påskdagsgudstjänst  
 Kyrkokören medverkar
19 2:a sön i påsktiden 18.00 Kvällsmässa, 
 Vi Vill Sjunga-kören medverkar
26 3:e sön i påsktiden 18.00 Frälsarkransgudstjänst
  
MAJ  
3 4:e sön i påsktiden 18.00 Kvällsgudstjänst
10 5:e sön i påsktiden 18.00 Kvällsmässa, 
 Vi Vill Sjunga-kören medverkar
17 Bönsöndagen 11.00 Konfirmation med mässa
31 Pingstdagen 18.00 Frälsarkransgudstjänst
  

SMÅLANDSSTENAR 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
FEB  
23 Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst 
26 Askonsdagen 19.00 Mässa

MAR  
1 1:a sön i fastan 10.00 Mässa
8 2:a sön i fastan 10.00 Gudstjänst
11 Onsdag 19.00 Mässa
15 3:e sön i fastan 10.00 Familjegudstjänst
22 Jungfru Marie Bebådelsedag 
 10.00 Mässa, Kyrkokören medverkar
25 Onsdag 19.00 Andrum
29 5:e sön i fastan 10.00 Gudstjänst

APR  
5 Palmsöndagen 10.00 Mässa
6 Måndag 19.00 Passionsandakt
7 Tisdag 19.00 Passionsandakt
8 Onsdag 19.00 Passionsandakt
10 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst
13 Annandag Påsk 16.00 Emmausmässa
15 Onsdag 19.00 Mässa
19 2:a sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst
22 Onsdag 19.00 Lovsångsgudstjänst
26 3:a sön i påsktiden 10.00 Familjegudstjänst
29 Onsdag 19.00 Andrum

MAJ   
3 4:e sön i påsktiden 10.00 Mässa
10 5:e sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst
13 Onsdag 19.00 Mässa
20 Onsdag 19.00 Lovsångsgudstjänst
21 Kristi Himmelsfärds dag 08.00 
 Gökotta vid Släthults kvarn
24 Söndag före Pingst 10.00 Familjegudstjänst
27 Onsdag 19.00 Andrum
31 Pingstdagen 10.00 Mässa

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

Diakonikväll

Pastoratets diakonikväll 

18 mars kl. 18.30 i 

Smålandsstenars församlingshem, 

mer info på sid. 21

Gilla oss på
FACEBOOK
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Det finns platser som man inte riktigt lämnar, 
utan som sätter spår i själ och hjärta. Så var det 
för mig när jag i början av 90-talet första gången 
hittade till Wettershus retreatgård som ligger 
mellan Huskvarna och Gränna.  

En plats som jag så gärna vill dela med mig av. Att för några 
dagar få leva i tystnad och bara fokusera på egna tankar och 
tala med Gud om detta. Följa rådet ”Stig åt sidan” som finns 
på en skylt intill storstugan.

Nu många år senare är jag här tillsammans med Åsa 
Nielsen som håller i kameran samt Ulrika Hallberg som 
följt med för att se vad Wettershus är för något. Vi möts 
upp av föreståndare Rosie Gard och husmor Karina 
Johansson. I retreatträdgården ”Gröna ängar” samlas vi i 
Franciskusstugan där vi under en fika samtalar om gården 
och dess verksamhet. Ordet retreat eller reträtt betyder att 
dra sig tillbaka. I bibeln beskrivs hur Jesus uppmanar sina 
lärjungar; ”Följ med mig bort till en öde trakt, så vi får vara 
ensamma och ni kan vila er lite”(Mark 6:31). Rosie berättar 
att det var en grupp präster och pastorer i Jönköping som 
på 60- talet hade en dröm om att starta en retreatgård 

i närheten. En plats där den tidens stressade människor 
kunde finna vila och tid för bön.  Tänk om de hade vetat hur 
dagens samhälle och utveckling skulle bli!

Valet av plats för detta var enkelt när de kom i kontakt med 
Mia Zilo, änka efter konstnären Gunnar Zilo. De hade under 
många år haft Wettershus som sin sommarbostad och hon 
var nu beredd att sälja. En ekumenisk stiftelse bildades och 
verksamheten växte fram. 1966 började verksamheten och 
än idag är här många människor som söker sig till gården 
för att för några dagar komma bort från vardagens krav. De 
flesta helger men även vissa veckor pågår retreater som 
både Wettershus anordnar själva eller så kommer grupper 
eller församlingar dit och använder gården.  

Att få tid för reflektion, bön, vila och få umgås med sig själv 
och Gud. Allt detta bärs av tystnadens gåva. I tystnaden 
får man möjlighet att blicka inåt men också utåt. Att sitta 
många tillsammans utan att prata är ovant i början men 
Rosie berättar att det alltid finns möjlighet för enskilt samtal 
hos den som leder retreaten. Eller så kan man komma in till 
köket där husmor Karina eller hennes kollegor tillsammans 
med husfolket håller till för att tillreda den goda maten som 
äts under de dagar man är där. Under måltiderna som också 
dem intas under tystnad så spelas klassisk musik att vila i. 
Många är de gäster som vittnar om att maten smakar extra 
gott i tystnadens gemenskap. 

Men vad gör man på en retreat egentligen kanske du 
undrar? Vid varje retreat är det något slags tema och 
en ledare som har hand om andakter och meditationer. 
Mellan detta och måltider finns gott om tid för egen tid. 
Kanske tar man en promenad ner till Ölands brygga för att 
se ut över Vätterns vatten.  Det finns många små stigar att 
utforska och njuta av. Allt är kravlöst och du deltar i det 
som du behöver. Rosie visar oss runt på gården för att till 
sist berätta om tillkomsten av frihetens gunga som finns i 
retreatträdgården. För kanske är just en retreat en frihet, att 
för några dagar få följa med bort till en ödetrakt där man får 
vila och samla kraft. 

/ Annika Källner

Ibland behöver man åka bort för att komma hem!

Föreståndare Rosie
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Föreståndare Rosie

Trädgården ”Gröna ängar” Utsikt från Öppenhetens rum

Andaktsrummet

Kapellet
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Hälsoveckan!
Vi startar vår fastetid i kyrkan med en andlig 
hälsovecka. Västbo Sankt Sigfrids församling erbjuder 
både gudstjänst, musik och pilgrimsvandring. I våra 
grupper kommer vi göra lite olika saker under den 
andliga hälsoveckan. Välkommen!

Konfirmation
Den 16 maj kl 11.00 är det konfirmationsmässa 
i Reftele kyrka. Kom och var med och be för våra 
konfirmander och dela denna dag med ungdomarna!

Tack för denna tiden..
Ann-Helen Johansson har valt att avsluta sin tjänst i 
Reftele församlingshem. Vi tackar henne för hennes tid 
i församlingen och önskar henne Guds rika välsignelse.

Sy-Lan
I januari var vi ett gäng mammor som 
har gått och går på ”Stor och Liten” 
som träffades för att sy tillsammans. 
Vi sydde både till våra egna barn samt 
till församlingens babypaket. Det blev 
en rolig dag med många skratt och 
härlig gemenskap.

Önskesånger
Passa på att lämna dina önskesånger i lådorna som 
finns i våra kyrkor t o m 13/4. Söndag 7/6 blir det 
sånggudstjänst i Reftele kyrka med ekumeniska kören.

Pilgrimsvandring 
3/3 kl. 18.30 i Reftele samhälle. Samling vid 

parkeringen, församlingshemmet. Vi går en sträcka 
på ca 5 km och under vandringen stannar vi till för 
några bibelord och tankar. Ingen anmälan, kläder 

efter väder och reflex så vi syns!

Vänta, vila, vara gudstjänst 
26/2 Askonsdagen kl. 19.00 i Reftele 

församlingshem. En stilla gudstjänst med 
ljuständning, bön och meditation. 

Kaffestund med önskepsalmer

4/3 kl. 15.00 i Reftele församlingshem. Vi sjunger 

tillsammans psalmer som ligger oss varmt om 

hjärtat. Martagruppen serverar eftermiddagskaffe 

där behållningen går till årets fasteaktion.

Lunchmusik 

27/2 kl. 12.00 i Reftele församlingshem. 

Sitt ner en stund och njut av musik mitt på dagen. 

Sång och musik med kantorerna. 

“THANK YOU FOR THE MUSIC”  
Musikgudstjänst söndag 8/3 med sånger från en rad olika musikaler. 

Medverkan av Anderstorps Gospelkör, 
Cantuskören från Ås, Reftele kyrkokör 

Musiker: Henric Gustavsson, 
 Gunnar Davidsson, Mats Bogren 

 
Reftele kyrka kl. 16.00 

Anderstorp kyrka kl. 19.00 
 

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

GUDSTJÄNSTER
FEB
 23 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Ås kyrka
 26 Askonsdagen 19.00 Vänta, vila, vara- Stilla gudstjänst i fastan 
    i Reftele församlingshem
MAR
 1 1:a sön i fastan 10.00 Högmässa i kapellet i Ås kyrka kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem
 8 2:a sön i fastan  16.00 Musikgudstjänst i Reftele kyrka, Se ruta!
 15 3:e sön i fastan 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Kållerstad kyrka
 22 Jungfru Marie Bebådelse 14.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem, 
    sång av damkör, Våffelservering 
   18.00 Vänta, vila, vara-gudstjänst med mässa i 
    kapellet i Ås kyrka
 29 5:e sön i fastan  11.00 Familjegudstjänst i Reftele församlingshem, tacolunch 
   18.00 Mässa i kapellet i Ås kyrka
APR
 5 Palmsöndagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   14.00 Gudstjänst i Ås kyrka, sång av damkör, kyrkkaffe, brödauktion
 9 Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
 10 Långfredag 10.00 Långfredagsgudstjänst i Ås kyrka
 12 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa i Kållerstad kyrka, Cantuskören, kyrkkaffe
 13 Annandag påsk 19.00 Mässa i Reftele kyrka
 19 2:a sön i påsktiden  10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   16.00 Musikgudstjänst i Reftele kyrka, Se ruta!
 26 3:e sön i påsktiden 10.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Mässa i Reftele kyrka
MAJ
 3 4:e sön i påsktiden  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 10 5:e sön i påsktiden 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
 16 lördag 11.00 Konfirmationsmässa i Reftele kyrka
 17 Bönsöndagen  10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
 19 tisdag 16.30 Terminsavslutning barnverksamheten i 
    Kållerstad kyrka och församlingshem
 21 Kristi himmelsfärds dag 08.00 Ekumenisk gudstjänst på Kärleksbacken, medtag kaffekorg
 24 Sön f pingst 10.00 Högmässa i Ås kyrka, kyrkkaffe
 31 Pingstdagen 10.00 Högmässa i minneslunden Reftele kyrkogård, 
    sång av Barbro Liljedahl, kyrkkaffe
   14.00 Ekumenisk gudstjänst i Slättahult, 
    musikmedverkan, medtag kaffekorg

Vi firar!

Kororgeln i Reftele fyller 25 år! 

Detta firar vi i Reftele kyrka 

söndagen 19 april 16.00.  

”Låt jubeltoner klinga” 

– gudstjänst med Westbo 

Messingssextett, Aina Bolmvall och 

Petra Dyeson. Välkomna! 

Nu finns vi även 

på Instagram!

Följ oss för att se vad 

som händer i församlingen.

@vastbosanktsigfridsforsamling
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Välkomna!

Musikgudstjänst 
Gislaveds kyrka söndag 22 mars kl. 16.00
Cantamus Damkör och Renate Stralhofer, harpist, 
under ledning av Ricky Burton.

Musikgudstjänst
Onsdag 25 mars kl. 18.30 i Gislaveds kyrka
Stråkorkestern “Con Brio” från musikskolan
Ledare Staffan Lindqvist

Musikgudstjänst 
Söndag 15 mars kl. 18.00 i Båraryds kyrka
Båraryds kyrkokör och Gislaveds manskör

Musik i den spirande våren
Söndag 3 maj kl. 18.00 i Bosebo kyrka
Ann Johansson Roach, sopran
Ricky Burton, ackompanjatör

I välsignan och fröjd 
– en folkmusikmässa 
Gislaveds kyrka söndag 17 maj kl.18.00
Gislaveds kyrkokör. Riksspelemän Lars-Olof Ejstes 
och Jörgen Arvidsson, fiol. Mats Nyström, 
kontrabas. Folkdansare

Jubileumskonsert 
– Båraryds kyrkokör 60 år!
Söndag 10 maj kl. 16.00 i Båraryds kyrka. 
Båraryds kyrkokör

Musikgudstjänst med mässa
Söndag 26 april kl. 11.00 Gislaveds kyrka
Morgan Blåberg, diplomorganist

Söndagsmusik
Söndag 19 april kl. 18.00 i Båraryds kyrka
Viktor Nordliden, cello, Ricky Burton, piano

Musik i tredje timman 
Långfredagen kl. 15.00 i Gislaveds kyrka
Natalie Cevallos Morales, sopran
Jane Petersson, cello
Ricky Burton, orgel/piano

Har ni alltid drömt om att få gifta er i Gislaveds kyrka? 
Men avstått p.g.a. allt som skall ordnas?
Nu gör vi det enkelt för er. Vi tar hand om allt!  Vigselakten, 
psalmerna. Ni kommer till kyrkan med er hindersprövning. 
Den beställer ni från skatteverket.se. Ni får träffa prästen för ett 
samtal. Om ni har barn är de naturligtvis välkomna. Vi ordnar något 
speciellt för dem inför vigseln.

Välkomna!
Marianne Nilsson, församlingsherde, Maria Rickardsson, diakon 
och Ricky Burton, kyrkomusiker

Drop in vigsel den 30 maj kl. 13.00 – 16.00 i Gislaveds kyrka
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Nu är det snart vår! Gör gärna en utflykt till vår nya 
lekplats vid Våthults församlingshem. Här finns det gungor, 
rutschkana, klätterutrustning, sandlåda och en balansorm. 
Kom och lek!

Ny lekplats i Våthult!

Allt började med att det som troddes vara omöjligt faktiskt hände. 
Året var 1969 och månlandning var ett faktum. Något mer konstigt 
var att det föddes en dotter i arbetarfamiljen i Kortedala Göteborg. 
Hon fick växa upp med sina tre bröder och lärde sig det viktigaste i 
livet: att tävla. Så under hela min uppväxt har jag tävlat om att vara 
snabbast, starkast, smartast och mycket annat. 

Det finns en sak som är lite problematiskt med denna uppväxt och 
det är när man börjar skolan och ska börja skaffa väninnor, för de 
tävlar inte alla på samma sätt. De umgås gärna två och två och 
delar hemligheter, fantiserar om hästar, killar och framtiden det 
enda de inte gör är att tävla med och mot varandra. 

20 år senare lämnade jag Göteborg för att se världen och 
hamnade nere i Blekinge, där föddes våra två första barn och min 
man studerade klart innan vi landade i Gnosjö. Här har vi nu bott 
i 27 år, och barnen som nu är tre till antalet har flugit ut, så nu 

börjar en ny era av livet. Förra 
året blev jag även färdig och 
vigd till diakon, fyllde 50 och 
på något sätt så känns det som 
jag landat. Precis som raketen 
gjorde på månen för 51 år 
sedan. Jag känner mig tacksam för 
att ha min familj som utökats med 
svärsöner, svärdotter och barnbarn. 

Vill avluta där jag började, det omöjliga kan bli möjligt och det 
hände för ett par veckor sedan då vi firade jul och Guds son tog 
gestalt och blev människa som vi. Om detta må vi glädjas över och 
berätta vidare. Vilket uppdrag vi fått; att få ge vidare evangeliet om 
Jesus Kristus.

/ Maria Rickardsson, diakon i Gislaveds församling

Diakon Maria!
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FEB 23 Fastlagssöndagen 11.00 Familjegudstjänst i Gislaveds kyrka
   14.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka. Kyrkkaffe med semlor.
 26 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa, Gislaveds kyrka.
MAR 1 1:a sön i fastan 09.30 Mässa, Våthults kyrka
   11.00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   18.00 Mässa, Båraryds kyrka
   4 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
   8 2:a sön i fastan 09.30 Mässa, Bosebo kyrka
   11.00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka. Konfirmander medverkar.
 11 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 15 3:e sön i fastan 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka
   18.00 Musikgudstjänst, Båraryds kyrka. Se ruta!
 18 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka 
 19 torsdag 18.00 Passionsandakt, Våthults kyrka. Kvällskaffe med fralla.
 22 Marie bebådelse dag 11.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka
   18.00 Musikgudstjänst, Gislaveds kyrka. Se ruta!
 23 måndag 17.00 Spagettigudstjänst, Gislaveds kyrka. Medverkan av Himlaväsen och Änglabus
 25 onsdag 18.30 Musikgudstjänst, Gislaveds kyrka. Se ruta!
 29 5:e sön i fastan 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka
   14.00 Gudstjänst, Våthults kyrka. Våffelservering.
APR 1 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
   18.30 Passionsandakt, Bosebo kyrka. Våthult-Bosebo kyrkokör.
     5 Palmsöndagen 11. 00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka
   14.00 Gudstjänst, Båraryds kyrka. Båraryds kyrkokör. Syföreningen inbjuder till kyrkkaffe.
    6 måndag 18.30 Ekumenisk passionsandakt, Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
    7 tisdag 18.30 Passionsandakt, Gislaveds kyrka 
    8 onsdag 18.30 Passionsandakt, Gislaveds kyrka
    9 Skärtorsdag 18.30 Skärtorsdagsmässa, Gislaveds kyrka
   18.30 Skärtorsdagsmässa, Våthults kyrka
   19.30 Skärtorsdagsmässa, Båraryds kyrka
 10 Långfredagen 09.30 Långfredagsgudstjänst, Bosebo kyrka
   11.00 Långfredagsgudstjänst, Båraryd kyrka
   15.00 Musikgudstjänst i tredje timmen, Gislaveds kyrka. Se ruta!
 12 Påskdagen 09.30 Gudstjänst, Bosebo kyrka, Våthults-Bosebo kyrkokör
   11.00 Gudstjänst, Våthults kyrka, Våthults-Bosebo kyrkokör
   11.00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör
   14.00 Gudstjänst, Båraryds kyrka.
 13 Annandag påsk 18.00 Emmausmässa, Gislaveds kyrka
 15 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 19 2:a sön i påsktiden 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka
   18.00 Söndagsmusik, Båraryds kyrka. Se ruta!
   18.00 Gudstjänst, Våthults kyrka. Kvällskaffe och fralla.
 22 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 26 3:e sön i påsktiden 11.00 Musikgudstjänst med mässa, Gislaveds kyrka. Organist Morgan Blåberg  
 29 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
MAJ 3 4:e sön i påsktiden 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka. Sång av Karl-Georg Eriksson
   18.00 Musikgudstjänst, Bosebo kyrka. Se ruta!
 6 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 10 5:e sön i påsktiden 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka
   16.00 Gudstjänst, Båraryds kyrka. Se ruta!
 13 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 14 torsdag 14.15 Äldregudstjänst, Gislaveds kyrka. Sånggruppen medverkar. Kyrkkaffe.
 17 Bönsöndagen 09.30 Mässa, Våthults kyrka
   18.00 Ekumenisk musikgudstjänst, Gislaveds kyrka. Se ruta!
 20 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 21 Kristi himmelsfärds dag 08.00 Gökotta vid Smedjan i Båraryd. Medtag fikakorg.
 24 Sön före pingst 09.30 Mässa, Bosebo kyrka 
   11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka
 25 måndag 17.00 Familjegudstjänst med Himlaväsen och Änglabus. Barnen framför en musikal om 
    skapelsen. Efteråt blir det fika och tipspromenad i församlingshemmet.
 27 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka
 30 lördag 13-16 Drop-in vigsel, Gislaveds kyrka. Se ruta!
 31 Pingstdagen 09.30 Friluftsgudstjänst på Gulleryd loge. Se ruta!
   11.00 Konfirmation, Båraryds kyrka
   15.00 Konfirmation, Båraryds kyrka
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Se gudstjänstprogrammet! 

Under Stilla veckan firas passionsandakter varje dag 
i Gislaveds kyrka kl. 18.30. 

Konfirmationen i Båraryds kyrkaKonfirmationen i Båraryds kyrka
Pingstdagen 31 maj kl. 11.00 och 15.00 

Julen handlar inte bara om att få utan även om att 
ge till andra som inte har lika mycket som vi.
Barn och personal på förskolan Änglabus har 

använt sig av ”Den omvända adventskalendern” 
för att tydliggöra detta.

 

Välkommen på Bibelstudium
Följande måndagar 19.00  - 20.30: 
2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3
Vi träffas i Gislaveds församlingshem. 
Ledare: Maria Widermark

Friluftsgudstjänst på Gulleryd loge
Pingstdagen kl. 09.30
Våthult-Bosebo kyrkokör. 
Medtag kaffekorg.
Välkommen!
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En vanlig tisdag i Kyrkans hus

Marcus, service- och kyrkogårdtekniker börjar dagen med 
att kolla över vaktmästarnas schema, vilka som jobbar, vem 
som är ledig, sjuk etc. Han är även ansvarig för pastoratets 
maskin- och fordonspark. Resten av dagen ägnar han sig 
åt olika kyrkogårds – och fastighetsfrågor samt budget och 
fakturahantering. 

Nils och Sara som jobbar administrativt med våra 20 
kyrkogårdar i pastoratet har mycket att göra hela dagen 
med både besök och samtal. Många frågor handlar om 
gravplatser och gravskötselavtal. De gör även mycket 
brevutskick i olika slags ärenden t.ex. gravbrev. De har även 
koll på att gravboken uppdateras. 

Hos Marie och Malin på kansliet börjar telefonerna ringa 
kl. 08:00, det kan vara allt från begravningsbyrån som 
ringer och anmäler ett dödsfall till en förälder som vill boka 
dop till sitt barn. Dagen fortsätter med personliga besök, 
telefonsamtal och mail med olika ärenden som bokningar 
av begravning, dop och vigslar m.m. Även det nya schemat 

med vårens gudstjänster ska bokas in i vårt bokningssystem. 
De ska också hinnas med att göra utskick av olika slag, 
diariet ska fyllas på och mycket annat. 

Anna som jobbar med kommunikation och IT har fullt 
upp med att få färdig underlaget till nästa veckas annons 
i Västboandan. Hon gör även affischer och inbjudningar 
till församlingarnas olika verksamheter samt uppdaterar 
hemsidorna och våra sociala medier. Däremellan supportar 
hon medarbetarna i frågor om IT och telefoni. 

Helen, administrativ chef, som arbetar i rummet jämte 
Anna är i full gång med att skicka kallelser till nästa 
sammanträde för Kyrkorådet. Hon har mycket kontakt med 
våra förtroendevalda. Innan lunch ska hon också hinna 
med att skriva protokoll från gårdagens möte så att några 
av våra förtroendevalda kan komma förbi och justera det. 
Samtidigt ringer telefonen och det gör den nästan hela 
tiden! Samtalen handlar om allt från hjärtstartare till GDPR 
och personalfrågor. 

Vid 7-tiden börjar de första att trilla in på Kyrkans hus och en timme 
senare så är vi alla på plats!

Carina, Nils, Linda Helen, Karin A, Magnus, Sara, Karin K, Marcus, Marie, Per-Erik, Malin och Anna
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Efter lunch kommer Karin, en av våra ekonomer förbi 
kyrkoherde Per-Erik och ställer en budgetfråga till honom. 
Han har precis avslutat ett möte med församlingsherdarna 
i pastoratet där han fått information om vad som händer 
runt om i församlingarna. Mycket av Per-Eriks tid går 
åt till sammanträden och möten av olika slag. Många 
tankar och frågor ska besvaras om hur verksamheten 
kan utvecklas och bli ännu bättre. Karin får svar på 
sin fråga och förmedlar detta till sina kollegor, Linda 
och Carina på ekonomiavdelningen. De har hand om 
pastoratets löneutbetalningar och har precis avslutat 
månadens lönekörning. Karin tar tag i dagens skörd av 
leverantörsfakturor (under ett år får vi ca. 4600 st) som ska 
ut till rätt person för kontering. Då plingar det till i mångas 
e-postlådor att de har fakturor att kontera och attestera.

När lönen är färdig börjar Linda stämma av kundfakturorna 
som vi skickat till de som t.ex hyrt lokaler av oss eller 
till de som beställt gravskötselavtal. På ett år blir det 
ca 850 fakturor. Under tiden förbereder sig Carina för 
kvällens möte med placeringsgruppen. Utöver detta har 

de även hand om personaladministration, ekonomisk 
rapportering och supportar medarbetarna med konteringar, 
tidsredovisningar och rapporter. 

Magnus som är vår fastighets- och kyrkogårdschef har 
ett övergripande ansvar för pastoratets begravnings- och 
fastighetsverksamhet och det innebär personalfrågor, 
budget och att driva projekt som det budgeterats för. Idag 
sitter han i möte med vår fastighetsingenjör Karin som har 
en renovering på gång i en av våra kyrkor. Många av våra 
byggnader är skyddade enligt kulturmiljölagen och det kan 
innebära spännande utmaningar. Karin har många olika 
projekt igång, allt från en frys som behöver bytas ut i ett 
församlingshem till större renoveringar. 

Dagen i Kyrkans hus är till ända vid 21-tiden då sista 
sammanträdet är avslutat! I Kyrkans hus arbetar vi med att 
serva all verksamhet i Gislaveds pastorat. Vi finns till för alla 
samhällsmedborgare. Vår förhoppning är att du ska känna 
dig välkommen och väl omhändertagen!

Pastoratets diakonikväll 
- Sorgen och glädjen vandrar tillsammans
Onsdagen den 18 mars kl. 18.30 – 21.00 i 
Smålandsstenars församlingshem 
Elisabeth Sandlund, journalist, ledarskribent på tidningen 
Dagen och författare, delar sina erfarenheter av att vara 
förälder till en numera vuxen dotter med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
Att få ett barn som inte är som andra är samtidigt en 
sorg och en källa till större bekymmer än i andra familjer 
men ger också upphov till djup glädje. För Elisabeths del 
handlar det bland annat om att det var tack vare dottern 
Ulrika som hon kom till tro. 

Ingen anmälan. 
Föreläsning och fika 
gratis. Under kvällen 
tar vi upp en kollekt till 
Föreningen S:ta Clara kyrka i 
Stockholm till deras diakonala verksamhet.

Välkomna!
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Hela människan
Hela människan i Gislaved är en organisation 
som jobbar för de svaga i samhället och har som 
mål att bidra till att bryta utanförskap och att 
alla skall ha rätt till ett värdigt liv.

Via vår verksamhet i Gislaved jobbar vi med att stödja 
människor i utsatta livssituationer och blir på så sätt en röst 
för människor som lever i utsatthet samtidigt som vi många 
gånger är de här personernas enda kontakt med det vanliga 
samhället. Hela människan försöker skapa ett band mellan 
besökare och personal och vi vill skapa en relation person 
mot person och hjälpa den utsatta att hjälpa sig själv. I 
Gislaved erbjuder vi varje vardag våra besökare en chans 
att äta lite mat samtidigt som de har möjlighet att duscha, 
tvätta kläder eller låna telefonen för att hålla kontakt med 
myndigheter eller andra för besökaren viktiga instanser. En 
dag i veckan försöker vi ha en digital verkstad som hjälper till 
med kontakter med myndigheter och bostadsbolag, en värld 
som mer och mer blir digital bidrar i viss mån till att stärka 
utanförskap i vårt land och där har vi en viktig roll att fylla.

Hela människan kan inte ge de utsatta allt men vi kan ge 
dem omtanke och hopp och en plats där alla behandlas lika 
oavsett vilka förutsättningar man har i livet. I Romarbrevet 
15:1 står det skrivet: ”vi som är starka är skyldiga att hjälpa 
de svaga med deras bördor”.

På gågatan i Gislaved ligger Hela människans 
Secondhand butik där vi har som mål att skapa en 
meningsfull verksamhet för människor som står utanför 
arbetsmarknaden och där vi försöker ta tillvara på den 
enskilda människans inneboende resurser. På secondhand 
har vi även en stor skara frivilliga som hjälper till med att 
sälja, plocka fram i butiken eller servera i vårt lilla kafé. I en 
värld där vi mer och mer inser vår påverkan på moder jord 
av att köpa nya saker är en secondhand butik ett steg i rätt 
riktning. Allt överskott från vår secondhand butik går tillbaka 
till Hela människans olika arbeten för de utsatta i samhället.
Hela människans familjearbete vänder sig till de familjer 
som av olika orsaker lider av någon form av dysfunktion 
och på så vis behöver stöd. Många familjer lever med 

sårade eller skadade 
familjerelationer och 
då finns vi på Hela 
människan som ett stöd 
eller som en hjälpande 
hand för att bidra till att 
alla oavsett ålder, kön 
eller ursprung skall ha en 
möjlighet till att kunna 
må bra och utvecklas 
som människa.

I våra barngrupper ger vi barn som lever i familjer med 
krångel och trassel en chans att möta andra barn med 
samma erfarenheter i livet. Genom att träffa andra 
ungdomar i samma situationer kan de känna igen sig och 
se att de inte är ensamma om sina upplevelser. Genom 
våra barngrupper vill vi öka de utsattas självkänsla och lätta 
den skuld som många barn och ungdomar upplever när de 
befinner sig i utsatta lägen och genom lek och övningar kan 
vi bidra till att de kan bearbeta sina erfarenhet.

Samhället förändras i snabb takt och vi förväntas alla hänga 
med i den utveckling som aldrig verkar ta en paus. Kravet 
på oss människor ökar konstant och vi skall inte bara kunna 
mer vi skall även i så stor utsträckning som möjligt dela med 
oss av våra liv på olika digitala plattformar. Det kan vara 
svårt att förstå meningen med vissa delar av vår utveckling 
då de förutom att bidra till att göra många människors liv 
enklare bidrar till att klyftan mot de som inte har möjlighet 
eller ekonomi att följa med i utvecklingen ökar. Hela 
människan har som mål att alla skall ha en möjlighet att leva 
ett värdigt liv och att alla personer skall ha rätt att ta del av 
den utveckling som sker i vårt samhälle.

Våra dörrar är öppna inte bara för de som lever i utsatthet 
eller i ensamhet, för hos oss behandlas alla lika oavsett 
förutsättningar eller livsöden. Ta chansen att se mer av vår 
verksamhet genom att besöka oss på Café Sofia eller ta ett 
besök på Second Hand butiken.

/Mattias och Ingrid på Hela människan
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Återbruk av gamla gravstenar
När gravrättstiden gått ut för en gravplats och ingen är villig att förnya 
gravrätten lämnas denna tillbaka till pastoratet som är huvudman för 
begravningsverksamheten. I samband med att en gravrätt återgår till 
pastoratet tillfaller oftast även gravstenen pastoratet. 

Dessa återlämnade gravstenar går i många fall att slipa om och använda 
igen. Ingen kostnad tas ut när någon vill använda en återlämnad sten, 
dock får den nya innehavaren bekosta transport, omslipning och 
gravyren av den gamla stenen. 

För mer information om användning av återlämnade stenar 
kontakta pastorsexpeditionen 0371-831 00. 

FASTEAKTIONEN I KORTHET:
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.

Vi bärs av en tro som omfamnar alla och kämpar outtröttligt för rättvisa och fred.

Vi har alla rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld.
Svenska kyrkan är en del av en världsvid gemenskap och bärs av
tron på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller
lever i en utsatt situation och där tro, liv, bördor och 
erfarenheter delas. Vi arbetar med lokala partner med egen 
erfarenhet av orättvisor och utanförskap. Våldet får inte fortsätta 
vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss 
hantera. Människans flykt undan våld, förföljelse och förtryck 

är ständigt pågående. Tillsammans har vi makten, modet och 
styrkan att agera. Rättvis fred kräver av oss att vi utmanar 
traditionella sätt att lösa konflikter och normer kopplade till 
makt, våld och manlighet. Därför vill vi synliggöra kvinnor och 
ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Vi vill också 
synliggöra män som aktörer för jämställdhet och mot våld som 
ett led i arbetet för mänsklig säkerhet.

Fasteaktionen 2020 inleds på fastlagssöndagen den 23 februari 
och pågår fram till palmsöndagen den 5 april. Kampen för fred, 
jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under 

samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten 
ser olika ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en 
hållbar framtid.  Tillsammans kan vi göra skillnad! 

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
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Fasteaktionen 2020



Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-831 00

Box 83, 332 22 Gislaved

18.00 Tikva – en träning och avslappning för dig 
som vill leva ett liv i balans och tillit med fokus 
på hela människan till ande, kropp och själ. 
Anderstorps församlingshem

9.30 Promenera tillsammans. Start vid 
Anderstorps församlingshem.
10.00-11.30 Fika i Anderstorps församlingshem.
16.30-18.00 Tyst After Work i Anderstorps kyrka. 
Sitt ner och lyssna till tystnaden en stund. Tänd 
gärna ett ljus.
18.30 Gospelgympa i Församlingsgården i 
Valdshult

10.30-12.00  Dagledigträff i Öreryds kyrka
14.00 Promenera tillsammans. Start på 
kyrktrappan i Anderstorp.
14.30-16.30 Fika i Anderstorps kyrka.
16.30 Enkel Askonsdagsandakt i Anderstorps kyrka.
17.00 Pilgrimsvandring. Vi startar vid ingången 
från parkeringen till Södra Hestra kyrkogård och 
beger oss på en enkel vandring för att få stillhet, 
tid för eftertanke, bön och återhämtning. Denna 
vandring tar ca 45-50 minuter och avslutas i tid 
för att kunna vara med och fira mässa kl. 18 i 
kyrkan. Vi kommer gå på asfalt/grusvägar och ev. 
lite gräs, så det är ingen svår terräng. Tänk på att 
klä dig med reflexer. Varmt välkomna. Vid frågor 
kontakta Rebecka Palmgren Ashour 0371-831 92 
eller Daniel Sternfeldt 0371-831 28.
18.00 Vänta, vila, vara gudstjänst i Reftele 
församlingshem. En stilla gudstjänst med 
ljuständning, bön och meditation.
18.30 Askonsdagmässa, Gislaveds kyrka. Kyrkan 
är öppen till 20.00 för kyrkvandring.
19.00 Askonsdagsmässa i Norra Hestra kyrka
19.00 Askonsdagsmässa i Smålandsstenars kyrka

12.00 Lunchmusik i Reftele församlingshem. 
Sitt ner en stund och njut av musik mitt på 
dagen. Sång och musik med kantorerna. 
18.30 Andrum med enkel mässa i 
Mariakapellet, Anderstorps församlingshem.

18.00 Stilla gudstjänst med musik i 
Norra Hestra kyrka
18.00 Rastplatsgudstjänst i Södra Hestra kyrka. 
Det är en stund för stillhet, musik, ljuständning 
och tystnad och en chans för återhämtning och 
uppladdning inför veckan som kommer.
18.00 Frälsarkransgudstjänst i Villstads kyrka.

14.30 ”Fika med Agneta”. Samtals- och 
fikastund på Hestragården
17.00 Spagettigudstjänst i Norra Hestra kyrka 
18.30 Pilgrimsvandring i Reftele samhälle. 
Samling vid parkeringen, församlingshemmet. 
Vi går en sträcka på ca 5 km och under 
vandringen stannar vi till för några bibelord och 
tankar. Ingen anmälan, kläder efter väder och 
reflex så vi syns!

15.00 Kaffestund med önskepsalmer i Reftele 
församlingshem. Vi sjunger tillsammans 
psalmer som ligger oss varmt om hjärtat. 
Martagruppen serverar eftermiddagskaffe där 
behållningen går till årets fasteaktion.
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Välkomna!
Välkomna!
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E-post: gislaved.pastorat@svenskakyrkan.se  Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved 


