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Öva på sångglädje i hjärtat och kyrkan!
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KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2018-06-01  - Manusstopp: 2018-05-02
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2018-08-24
Material till oss senast: 2018-06-08  Ansvarig utgivare: Anders Hullfors  Redaktör: Ingemar Nilson  - Upplaga: 14 000 exemplar
Redaktion:  Anna Svenningsson, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Katarina Löf. 
Framsidebild: Övnings-kör i Gislaved fyller 1 år! Foto: Ingemar Nilson.

Vad väntar 
runt hörnet i sommar?  
- Kanske en gudstjänst utomhus med vackert väder på någon 
fin plats i sommar? Kanske en medmänniska som behöver 
skjuts till en gudstjänst? Kanske en musikupplevelse rakt in i 
hjärta under någon av alla musikgudstjänster?

Hela redaktionen önskar alla en härlig sommar med 
rekreation till både kropp och själ!

Så tackar redaktören för sin tid som redaktör och önskar nya 
redaktören Anna Svenningsson lycka till i sin uppgift!
/Ingemar Nilson

Fasteinsamlingen
Svenska kyrkan som helhet samlade in 31.700 000 kr varav 
96.724 kr från vårt pastorat.
Tack för Din gåva!
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!
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Ricky Burton
Jag kan inte sjunga.  
Jag kan inte läsa noter. 
Jag vågar inte sjunga inför folk.  
Jag kan inte på kvällarna.  
Jag vill inte sjunga denna musik.  
Det är för högt för mig.  o.s.v.

Du kanske känner igen dig?   
Om jag fick en peng för varje blivande körsångare som på 
liknande sätt inlett sin ”körsångsresa” så hade jag varit rik!  I 
obekanta situationer är vi duktiga på att övertala oss själva i 
förväg varför det inte kommer att fungera. Tänk istället om din 
nyfikenhet fick visa vägen. Då får man ett nytt sammanhang 
med kunskaper och erfarenheter.

För mer än 30 år sedan började jag min ”körbana” i skolan då 
vår musiklärare, en klarinettist, ville starta en kör.  Han var en 
usel pianist, men med en avbruten blockflöjt (4 toner) som 
stämhjälp övade vi varje lunchrast och lärde oss hantverket.  
Repertoaren blev allt svårare. Utlandsresorna längre och 
erfarenheten bland dessa ungdomar växte.  Acapella, dvs inga 
instrument som ackompanjerade, var basen.  Då lärde jag mig 
att en kör måste ses som ett eget instrument.

I vårt pastorat, även kommunen inräknat, så har vi otaliga körer 
med olika inriktningar; barnkörer, ungdomskörer, gospelkörer, 
kyrkokörer, manskörer, damkörer, oratoriekör, kammarkör, 
nybörjarkörer, pensionärskörer m.fl. Det finns något för alla 
– bara man är nyfiken.  När körledaren TROR på koristen, så 
ändras omöjligheter till möjligheter. Då har resan börjat!  

Du ingår nu i ett gäng som räknar med dig och saknar dig 
den kväll du inte är med (särskilt om det var din tur att fixa 
fika).  Vårt gemensamma skapande, ökad syresättning i blodet, 
förbättrad kroppshållning och avbrott från vardagen ökar 
välmåendet!  Allt detta när man delar en passion för sång.
Som körsångare blir man aldrig färdig då större/svårare 
utmaningar alltid finns.  

Till hösten framförs Bachs H-moll mässa av Gislaveds 
kammarkör och Göteborgs Baroque.  Att få följa med 
körsångare i en personlig utveckling som innebär att de gör 
saker de inte trodde var möjligt är en ynnest.  
Vilket arbete jag har!

”Om du gör det du älskar 
behöver du aldrig jobba
en dag i ditt liv!”

/ Ricky Burton
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Tack till lotterivinster
Församlingen tackar dessa företag som har skänkt vinster till 
lotterier till förmån för kyrkans internationella arbete:
Artima, Arvids bokhandel, Bellis blomsterhandel – 
interflora, Bernts konditori, Coop, Faces, Florista, Ica 
Supermarket, Lopus, Natural Body och PeWes Skor.

Gospelkören
Känner du för att dela vår körgemenskap så är du varmt 
välkommen till Gospelkören. 
Vi träffas onsdagar kl. 18.30 i församlingshemmet. 
Gospelkören sjunger ur en blandad repertoar med allt från 
Gospel till populärmusik, men också traditionell körmusik. 
Sångterminen för Gospelkören i Anderstorp tar snart 
sommaruppehåll och börjar öva igen onsdag v. 35. För mer 
info om kören hör av dig till Yvonne Lindström, kyrkomusiker 
och körledare i Anderstorp.
Du kan se en bild på kören på sidan 14 då de sjöng 
tillsammans med körerna i Västbo Sankt Sigfrid.

Barnkören
Ett gäng ur Barnkören som gillar att sjunga är Benjamin, 
Elin, Tilde, Filippa och Ella. 
På frågan varför de började i kören så var alla eniga: det är 
ju så roligt att sjunga och att lära sig nya sånger! Jag älskar 
musik! säger Tilde och Ella intygar, att hon alltid blir glad av 
att sjunga och att lyssna på 
musik!

Ett av deras roligaste 
”körminne” var att jobba 
med Disneyprojektet, där 
några av dem också var 
solister. De har redan nya 
förslag om vad vi kan hitta 
på till hösten, men vad det 
blir är inte riktigt klart än, 
men visst har vi något på 
gång säger de lite finurligt... 

Intervju körmedlemmar Gospelkören
Malin Persson 
Varför började du i kören?
Det är härligt att sjunga med andra 
och jag blir glad av att sjunga. Det ger 
energi och en kick!

Vilken betydelse har kören för dig?
Det är en härlig stämning och en mycket god gemenskap. 
Det känns välkomnande. Under en period var jag sjukskriven 
och sjöng inte så mycket. En vän berättade då om kören och 
peppade mig att börja! Detta blev en nytändning för mig 
som betytt väldigt mycket.

Vilket är ditt roligaste körminne?
När vi gjorde ”Mässa i Disneyton” och ”Schlagermässan”

Vilken är din favoritkörsång?
Genom eld och vatten

Helena Gillberg
Varför började du i kören?
Jag blev tillfrågad att börja och har 
varit med från starten 1991. Har 
egentligen alltid sjungit. Tycker det 
är roligt att sjunga tillsammans med 
andra.

Vilken betydelse har kören för dig?
Gemenskap med körvänner. Vi har gjort mycket tillsammans 
som stärkt gemenskapen och har hållit ihop i vått och torrt!

Vilken är din favoritkörsång?
O Happy Day och Lean on me.

Vilket är ditt roligaste körminne?
När vi var på körresa i Tyskland 1998 och blev fast i tullen 
när vi satt i bussen på väg hem. Vi sjöng då ”down by the 
riverside” för tulltjänstemännen, som släppte igenom oss…
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Spagettigudstjänst
Några onsdagar per termin har vi 
Spagettigudstjänst i Mariakapellet. Det är en 
gudstjänst som vänder sig till de minsta och är 
anpassad särskilt för dem. Efter gudstjänsten 
äter vi spagetti och köttfärssås tillsammans. 

GUDSTJÄNSTER 
JUNI 
 3 1:a sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
 10 2:a sön e Trefaldighet 18.00 Mässa  
 17 3:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst. Efteråt 80-85 års kalas.
 23 Midsommardagen 14.00 Mässa på Kyrkans Bygget
 24 Johannes Döparens dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan
 30 Lördag 11.00 Konfirmation  
JULI     
 1 Apostladagen 18.00 Gudstjänst 
 5 Torsdag 19.00 Musik i sommarkväll, Se mittuppslaget
 8 6:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. 
    Predikan av Ing-Marie Gustavsson-Jönsson
 12 Torsdag 19.00 Musik i sommarkväll, Se mittuppslaget
 15 Kristi Förklaringsdag 10.00 Högmässa  
 22 8:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan
 29 9:e sön e Trefaldighet 18.00 Mässa  
AUG     
 5 10:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. 
    Predikan av Bert-Ove Olofsson
 9 Torsdag 19.00 Musik i sommarkväll, Se mittuppslaget
 12 11:e sön e Trefaldighet 18.00 Mässa  
 16 Torsdag 19.00 Musik i sommarkväll, Se mittuppslaget
 19 12:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
 26 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
   17.00 Ekumenisk andakt i Mariakapellet, 
    Anderstorpsdagen

     

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 (för sommartider se sid 22)

Gilla oss på
FACEBOOK

Swishnummer kollekt: Anderstorps kyrka 123 668 73 62

Kvar i sta’n

En stunds program, kaffe, andakt och samvaro.

Onsdagar i juli kl. 14.00 på Träffpunkten, 

Klockaregården. Program för de olika gångerna 

kommer i VästboAndan. 

Välkommen!

4 juli, 11 juli 

18 juli, 25 juli



BU
RS

ER
YD

6

Körprat
Jag heter Håkan Carlsson och 
jag är med och sjunger i 
Burseryds Kyrkokör.

Varför är jag det? 
Anledningarna är naturligtvis 
flera. Den viktigaste tycker jag är, 
att man mår fantastiskt bara av 
att sjunga, och då framför allt att 
göra det tillsammans med andra. 

Jag får vara en del av något större. Men det händer också något i 
kroppen och i skallen varje gång man kommer från en övning. 

Jag mår helt enkelt toppen! Anledningen vet jag inte. Det bara 
är så. Man mår bra. Som gammal fotbollsspelare, har naturligtvis 
lagandan, gemenskapen och kamratskapet en stor betydelse för 
att man trivs i Burseryds Kyrkokör och, för den delen, i alla andra 
körer också. I Burseryd har vi också den mest fantastiska körledare 

vi kan tänka oss. Rebecka Palmgren 
Ashour. En ”ung tjej” som tar musiken 
på allvar men med en glimt i ögat. 
Ena stunden pekar hon med hela 
handen och slår hårt i pianot för 
att få vår fulla uppmärksamhet. 
Stämmor, takt, tempo, känsla 
och nyanser vill hon skall bli så bra 
som möjligt. I nästa stund skrattar 
hon glatt åt alla skämt och 
stolligheter som vi ”gamlingar” hittar på.
Jag har varit medlem i kören i ungefär tio år och 
jag tycker själv, att jag inte kan sjunga särskilt bra. Det låter väl 
inte ”anskrämligt” men trots det är jag mer än välkommen till 
övningarna och till de tillfällen som vi sjunger i kyrkan. Att delta är 
det viktigaste.
Vi övar torsdagar 18.30 i församlingshemmet och alla är 
välkomna. Ung som gammal. 
Kom och må väl tillsammans med oss. /Håkan

Soppluncher i Burseryd
Efter 11 år av soppkokning har vi 
under våren avtackat Anita och 
Berit. Det var 2006 som några 
damer i syföreningen drog igång 
sopplunch i Burseryd med träffar 
4 gånger per termin. 

Genom åren har det kokats 
soppa vid 70 tillfällen och de har 
arrangerat 10 grötfester. Varje 
gång har det varit något program 
och soppa samt kaffe och kaka. 
Anita och Berit avtackades med 
gåvor från församlingen och vi 
säger även här tack! 

Dans kring midsommarstången i Sandvik
Välkommen till traditionellt midsommarfirande 
i Sandvik, midsommarafton 22/6 kl 15.00. 
Kaffeservering, andakt, danslekar mm. 
Burseryds-Sandviks hembygdsförening och 
Burseryds församling.

Pilgrimsvandring 5 augusti Burseryd-Sandvik 
Söndagen 5 augusti går vi en pilgrimsvandring till Sandviks 
kyrka. Samling kl 15.00 i Angsås, Burseryd hos Roland och 
Berit Johansson där vi ställer bilen.
Vandringen är 8 km och vi går på grusväg. Under vandringen 
gör vi små stopp för tankar och reflektioner.
Efter halva sträckan tar vi fikapaus då vi avnjuter den 
medhavda kaffekorgen. När vi kommer fram till Sandvik firar 
vi mässa i kyrkan kl 18. Efter ordnas skjuts tillbaka till bilarna.
Frågor? kontakta Annika Källner 0371-50557. 
Ingen anmälan bara kom och vandra med!

Sommar i Sandvik
Under tiden 8 juli till 12 augusti kommer våra Sandviksveckor 
att pågå. På tisdagar, torsdagar och söndagar inbjuds det till 
sommarmusik i Sandviks kyrka med lokala och gästande grupper 
och vi firar andakt eller mässa vid varje tillfälle. Varje dag under 
hela perioden finns det servering i sockenstugan mellan kl 
14-18. Det är ideella medhjälpare från församlingen, LRF och 
hembygdsförening som står för serveringen. Under samma 
tider håller även de lokala hantverkarna öppet med försäljning 
i sockenstugan. Sommaren 2017 gästade ca 4500 personer 
Sandvik under dessa veckor – välkommen till sommaren 2018!

Hjärtans fröjd!Vi har 75 st församlingsbor 
som varje vecka träffas och sjunger av hjärtans fröjd! I församlingen finns 

2 vuxenkörer och 3 barn/ungdoms körer. Vill du vara 
med och sjunga i våra körer? 
Kontakta Eva eller Rebecka 
som är körledare
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GUDSTJÄNSTER
JUNI
 3 1:a sön eft Trefaldighet 10.00 Ekumenisk mässa i Böjeryds missionshus. Körgrupp.
    Kyrkkaffe serveras av Böjeryds byförening 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 10 2:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Musikgudstjänst i Sandviks kyrka, Burseryds kyrkokör och Susanne Klarén 
 17 3:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka 
 22 Midsommarafton 15.00 Midsommarfirande med andakt i Sandvik 
 23 Midsommardagen 18.00 Kvällsmässa i Sandviks kyrka 
 24 Johannes döparens dag 18.00 Kvällsmässa med orgelmusik med Michal Wodrowski i 
    Södra Hestra kyrka 
JULI    
 1 Apostladagen 10.00 Gudstjänst i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe  
   18.00 Kvällsmässa i Burseryds kyrka  
 8 6:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe 
   15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 10 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 12 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 15 Kristi förklarings dag 10.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka 
   15.00 Mässa med musik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 17 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 19 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 22 8:a sön eft Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
   18.00 Kvällsmässa i Södra Hestra kyrka 
 24 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 26 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 29 9:a sön eft Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
   18.00 Kvällsmässa i Gryteryds kyrka 
 31 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
AUG    
 2 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 5 10:a sön eft Trefaldighet 18.00 OBS tiden! Mässa med musik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
    avslutning på Pilgrimsvandringen, se ruta
 7 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 9 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 12 11:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   15.00 Sommarmusik i Sandviks kyrka. Se mittuppslaget 
 19 12:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka 
 26 13:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst
    i Burseryds 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  (för sommartider se sid 22)

Gilla oss på
FACEBOOK

Swishnummer kollekt 
Burseryds kyrka: 123 464 39 79, Gryteryds kyrka: 123 263 66 86, 
Sandviks kyrka: 123 030 42 04, Södra Hestra kyrka: 123 232 85 16

Sommarcafé

i S Hestra den 13 juni ”Barnkalas” 

samt 23 augusti kl 15.00. 

Konfirmand 2018-2019

Även i år är konfirmationsläsningen gemensam för Burseryds 

och Villstads församlingar. Tisdag 12 juni 18.00 infomöte i 

Smålandsstenars församlingshem för dig som är intresserad.

Har du frågor, hör av dig till Malin Lindahl 0371-325 97 eller 

Rebecka Palmgren Ashour 0371-325 96.



N
O

RR
A 

H
ES

TR
A

8

Några frågor till Helen Aidla och Åke Svensson, två av våra körsångare:

Helen Aidla
Vilken är din favoritkörsång?
Det finns många fina körverk som jag 
sjungit, men ska jag välja en så blir 
det Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”. 
Den är både mörk och ljus samtidigt.

Vilket är ditt mest pinsamma eller roliga körminne?
Pinsamma hoppar jag över. Jag har många roliga upplevelser 
även magiska och mäktiga. En är när estniska kören i 
Göteborg är med och sjunger i den stora sångfestivalen 
som hålls vart 5:e år, nästa gång är det 2019, alltid i Tallin. 
Att sjunga tillsammans med 30 000 andra körsångare från 
Estland och utlandsester är en mäktig, häftig upplevelse. Sist 
var det publikrekord med 150 000 som lyssnade och sjöng 
med. En annan upplevelse är under friidrotts VM i Göteborg 
1995, att gå in i ett utsålt Ullevi tillsammans med 3500 
andra körsångare, höra hur Ullevi kokar av glädjeyra. Den 
känslan måste upplevas. Vädret var perfekt den sommaren 
gul sol och blå himmel. Magiskt!

Vad är det som gör att just du sjunger i kör?
Det ger en otrolig energi, man kan vara hur trött som helst 
efter en arbetsdag och känna nä jag orkar inte, men när 
man kommer dit så kommer endorfinerna igång och då 
är man hur pigg som helst. Eller alla roliga minnen från 
olika körresor. Som när Lindome sångkör var med på Dagö  
(Hiiumaa) och genomförde en konsert i en kall stenkyrka 
med trasiga fönsterrutor och ”bara” en tramporgel. När vi 
sjöng kom det ånga ur våra munnar. Men med nyinköpta 
stickade tröjor sjöng vi för en fullsatt kyrka.

Åke Svensson
Vilken är din favoritkörsång?
Min Gud tillhör äran av Mörlid/
Sandvall. Den sjunger vi så jag får 
ryyysningar i kroppen!

Vilket är ditt mest pinsamma eller roliga körminne?
Första gången vi gjorde en kolmila 2002. En av kvällarna 
hade vi bjudit in allmänheten för att visa hur det går till att 
göra och vakta en kolmila. Efter ett gediget arbete med ett 
sånghäfte så visade det sig att det blir mörkt i skogen. Det 
var inte någon som såg texten och som vanligt kan man bara 
första raden av refrängen utantill.

Vad är det som gör att just du sjunger i kör?
Mitt svar är väl ett standardsvar, men det är alltid så glada 
och trevliga människor som är med och sjunger. Man kanske 
blir så av sången. Och när vi har övat ordentligt och sjunger 
så att man kan se att det berör på något sätt, känns det 
minsann lite underbart.

Kyrkskjuts i Norra Hestras församling
Vill du ha skjuts till någon av våra gudstjänster? 
Oavsett var du bor och till vilken gudstjänst du vill 
åka  samordnar Karin chaufförer.
Kontakta Karin Johansson 070-301 48 69

Gilla oss på
FACEBOOK

Pilgrimsvandring
Lördag 9 juni går vi en 
pilgrimsvandring på c:a 9 km längs 
med den s k prästavägen mellan 
Norra Unnaryd och Valdshult. Vi 
börjar kl 9 med morgonbön i Norra 
Unnaryds kyrka och avslutar kl 16 
med en gudstjänst i Valdshults 
kyrka. Mitt på dagen pausar vi 
i Plombo. Där kan du som vill 
vandra en kortare del av sträckan 
avsluta eller ansluta. Vi fortsätter 
från Plombo kl 13. Du behöver 
vandringsvänliga kläder och skor, 
matsäck och vatten. 
Mer information får du av 
Karin Johansson, Alabo, 
tel 070-3014869. 

PS. Nästa vandring blir lördag 
1 september.
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GUDSTJÄNSTER
JUNI     
 3 1 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa, Norra Hestra 
 9 Lördag 16.00 Gudstjänst, Valdshult, Avslutning på pilgrimsvandring
 10 2 söndagen e. trefaldighet 11.00 Gudstjänst, Norra Hestra 
   18.00 Gudstjänst, Öreryd 
 17 3 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa, Norra Hestra 
   18.00 Gudstjänst, Stengårdshult 
 23 Midsommardagen 10.00 Friluftsgudstjänst, Öreryd, I Björn och Evas lada
 24 Heliga Joh. döparens dag 19.00 Gudstjänst, Norra Hestra 
 28 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst, Öreryd, Se mittuppslaget.
JULI     
 1 Apostladagen 10.00 Högmässa, Norra Hestra 
   19.00 Musikgudstjänst, Stengårdshult, Se mittuppslaget.
 5 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst, Norra Hestra, Se mittuppslaget.
 8 6 söndagen e. trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra 
   19.00 Musikgudstjänst, Valdshult, Se mittuppslaget.
 15 Kristi förklarings dag 10.00 Högmässa, Öreryd 
   19.00 Gudstjänst, Norra Hestra 
 22 8 söndagen e. trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra 
   19.00 Gudstjänst, Stengårdshult 
 29 9 söndagen e. trefaldighet 10.00 Gudstjänst, Norra Hestra 
   19.00 Mässa, Valdshult 
AUG     
 5 10 söndagen e. trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra 
   19.00 Gudstjänst, Öreryd 
 9 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst, Norra Hestra, Se mittuppslaget.
 12 11 söndagen e. trefaldighet 10.00 Högmässa, Stengårdshult 
   19.00 Musikgudstjänst, Öreryd, Se mittuppslaget.
 16 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst, Valdshult, Se mittuppslaget.
 19 12 söndagen e. trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra 
   19.00 Musikgudstjänst, Stengårdshult, 
    Se mittuppslaget.
 26 13 söndagen e. terfaldighet 10.00 Högmässa, Valdshult 
   19.00 Gudstjänst, Norra hestra 

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  (för sommartider se sid 22)

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

Andakt på  Hestragården

Följande torsdagar kl 14.30

28 juni, 19 juli, 23 augusti

Öppna kyrkor i sommar

Från kl 9 till kl 19 under juni, juli, 

augusti är våra kyrkor i Norra Hestra 

och Öreryd öppna. Välkomna att 

titta på allt det vackra eller bara sitt 

ner en stund i stillhet.

Nyfiken på Gud och på livet?
Du som är född 2004 får en inbjudan till årets konfa. 
Hör gärna av er till Agneta Helge, präst i Svenska kyrkan – 
tel 0370-332641, agneta.helge@svenskakyrkan.se eller 
Lars Gunther, pastor i Missionskyrkan, tel 0708 73 63 45, 
gunther@keryx.se  om du, eller dina föräldrar, vill veta mer.

Församlingen vill framföra ett 

stort tack till alla avgående 

förtroendevalda för allt 

värdefullt arbete ni gjort.
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Hur är det att sjunga i kör?

Barnen i barnkören Sångfåglarna

Vilken är din favoritkörsång? 
– Ögonstenar -Måne o sol -framåt o stopp -jag går på livets väg -jag 
vill gå ut och berätta om dig -hejdåsången -hejpådigsång.

Vilket är ditt mest roliga körminne? 
– När vi åt glass -när vi sjöng därinne (pekar på kyrksalen)

Vad är det som gör att just du vill sjunga i kör? 
– För att mina vänner är här -för att det är roligt – för att det är 
roligt att sjunga – för att det är roligt att vara här – för vi sjunger 
och dansar – för att du är här (pekar på körledaren)

Hur tycker du det är att sjunga i kör?
Per Almquist, körmedlem
”Jag har varit med i kören ett par år och tycker att det är jättekul, 
dels för att det är så härligt att få sjunga, men också för att man får 
umgås med härliga människor. I Smålandsstenars kyrkokör får man 
möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bidra både med sång 
och instrument vilket är ett, av många sätt, att få känna delaktig 
i gudstjänstlivet. I vår kör är vi många aktiva medlemmar med 
olika förmågor och tillsammans utgör vi en fantastisk kör, och med 
en drivande, nytänkande och nyter ledare har vi verkligen roligt 
tillsammans. Jag har många favoritsånger men en som är särskilt 
vacker är en tonsatt version av ”Välsignelsen” som vi sjunger då 
och då. Att sjunga i kör är perfekt för den som älskar att sjunga och 
kanske drömmer om att framträda inför folk, men inte riktigt våga 
sjunga solo. Att sjunga lär vara bra för hälsan också.

Att sjunga gör en glad!”

Nu är vi inne på slutspurten och då vill vi passa på att TACKA 
alla barn och föräldrar för den här terminen! Välkomna tillbaka 
till höstterminen som startar vecka 35. För mer info om 
grupper, tider och anmälan, se vår hemsida och Facebook. 
Trevlig sommar! Önskar Elisabeth, Malin och Rebecka

I Villstads församling har vi barnkören Sångfåglarna, 
Villstads kyrkokör och Vi vill sjunga  - kören. 
Vill du vara med och sjunga, kontakta Rebecka Josefsson, 
0371-325 85 eller Rebecka Palmgren Ashour, 0371-325 96

Pappakvällar
Pappakvällarna är en mötesplats med gemenskap, goda samtal 
och härlig stämning! Vi träffas en gång i månaden och den här 
terminen har vi bl.a. haft filmkväll, musikquiz och grillkväll. 
Varje träff avslutar vi med en stilla stund i andaktsrummet. 
Håll utkik på vår hemsida och facebook för höstens träffar!
Välkommen!
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SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
JUNI  
3 1:a sönd e trefaldighet 10.00 Mässa
10 2:a sönd e trefaldighet 10.00 Mässa
17 3:e sönd e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
23 Midsommardagen 15.00 Friluftsgudstjänst 
 i Hembygdsparken. Kaffeservering. 
 Vid regn i Östanskogsstugan. 
 Husen och museet är öppna.
24 Heliga Johannes döparens dag 10.00 Mässa
  

JULI  
1 Apostladagen 10.00 Mässa
8 6:e sönd e trefaldighet 15.00 Ekumenisk 
 gudstjänst på Tre Björkar.
22 8:e sönd e trefaldighet 10.00  Mässa
29 9:e sönd e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
  

AUG  
5 10:e sönd e trefaldighet 10.00 Mässa
19 12:e sönd e trefaldighet 15.00  
 Friluftsgudstjänst vid Emilias stuga.
26 13:e sönd e trefaldighet 10.00 Mässa

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

JUNI   
3 1:a sönd e trefaldighet 18.00 Sommarmusik. 
 Se mittuppslaget.
9 lördag 18.00 Helgmålsbön vid klockstapeln 
 i Skeppshult.
17 3:e sönd e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa

   
JULI   
1 Apostladagen 19.00  Sommarmusik. 
 Se mittuppslaget.
15 Kristi förklarings dag 19.00 Kvällsmässa
29 9:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa
 
  
AUG  
5 10:e sönd e trefaldighet 19.00 Sommarmusik. 
 Se mittuppslaget.
12 11:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa
19 12:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa
26 13:e sönd e trefaldighet 19.00 Sommarmusik. 
 Se mittuppslaget.
   

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  (för sommartider se sid 22)

Swishnummer kollekt 
Smålandsstenars kyrka: 123 047 24 07, 
Villstads kyrka: 123 370 09 52

Gilla oss på
FACEBOOK

Konfirmand 2018-2019

Även i år är konfirmationsläsningen gemensam för 

Burseryds och Villstads församlingar.

Tisdagen den 12 juni 18.00 har vi ett infomöte i Smålandsstenars 

församlingshem för dig som är intresserad av att bli konfirmand.

Har du frågor, hör av dig till Malin Lindahl 0371-325 97 eller 

Rebecka Palmgren Ashour 0371-325 96.



Söndag 1/7 19.00 Villstads kyrka
Toner av Mikael Carlsson, trumpet.
Söndag 1/7 19.00 Ås kyrka
”Jazztrio spelar psalmer och visor” Hulegårds kapell; Manfred 
Hulebo piano, Emil Gustavsson trummor och Josef Spång bas

Torsdag 5/7 19.00 Anderstorps församlingshem
”Gott o blandat” Susanne Svensson, Maria Nilsson 
och Petra Dyeson. 

Torsdag 5/7 19.00 Norra Hestra kyrka
Lars-Ove Pettersson, saxofon och flöjt.

Söndag 8/7 19.00 Kållerstad kyrka
 ”En stund på jorden” Sånger och visor med Rebecka Palmgren 
Ashour och Petra Dyeson.

Söndag 8/7 19.00 Valdshults kyrka
”Sommarens solmelodi” Ylva Ericsson, piano och sång 
och Owe Ericsson, sång.

Måndag 9/7 19.00 Bosebo kyrka
Kinds saxofonkvartett, Fredrik Lanned, Lars-Ove Pettersson, 
Daniel Fält och Urban Johanson.

Onsdag 11/7 19.00 Reftele hembygdspark
”Visor i sommartid” Peter ”Spiggen” Johansson, sång och 
Stefan Liljekvist, gitarr

Torsdag 12/7 19.00 Anderstorps kyrka
Sång och musikprogram med Oscar Knutsson och 
Matilda Gerhardsson. 

Söndag 15/7 18.00 Båraryds kyrka 
”Orgelbrus” organist Michal Wodrowski.

Söndag 29/7 18.00 Gyllenfors kapell 
”Lyrisk sommarmusik för flöjt och orgel” Anki Aronsson tvärflöjt. 
Michal Wodrowski orgel.

Söndag 5/8 19.00 Reftele kyrka
”Vart än vägarna bär- Om livet, döden och att tro trots allt” 
Americana-bandet Grain of sand från Varberg

Söndag 5/8 19.00 Villstads församlingshem
Musikcafé. Jazztrio bestående av Magnus Karlsson, 
Mats Nyström och Manfred Josefsson. 

Sommarmusik 2018 
Gislaveds Pastorat
(Se separat ruta för Sandviksveckorna)

Söndag 3/6 18.00 Båraryds kyrka
”Den blomstertid nu kommer” Båraryds kyrkokör med 
instrumentalister. Ledare Michal Wodrowski.

Söndag 3/6 18.00 Villstads kyrka
Kyrkokörens sommarmusik tillsammans med Ann-Cathrin André 
och Per Elvinsson under ledning av Rebecka Josefsson.

Söndag 3/6 19.00 Reftele kyrka
Sommarsånger med Reftele kyrkokör

Söndag 10/6 18.00 Gyllenfors kapell 
Musikgudstjänst ”Ge mig en dag” Gislaveds kammarkör. 
Ledare Ricky Burton.

Söndag 10/6 18.00 Sandviks kyrka
”Nu blommar sommarhagen”. Musikgudstjänst med Burseryds 
kyrkokör, Susanne Klarén, sång och Lena Björn, tvärflöjt.

Söndag 17/6 kl. 18.00 Våthults kyrka
Våthult-Bosebo kyrkokör med instrumentalister

Söndag 17/6 19.00 Kållerstad kyrka
”I denna ljuva sommartid” med Cantuskören

Midsommarafton 22/6 16.30 Båraryds kyrka 
”Folkmusik i sommartid” Gabriella Josefsson och Alma Eriksson

Söndag 24/6 18.00 Södra Hestra kyrka 
Kvällsmässa med orgelmusik. Michal Wodrowski

Söndag 24/6 19.00 Reftele kyrka
Orgelmusik mm med Karl Bolmvall och Daniel Andersson

Torsdag 28/6 19.00 Öreryds kyrka.
 ”Come give me love” – pop och visa i sommarskrud. 
Julia, Adina, Hilda och Katarina Löf

Söndag 1/7 19.00 Stengårdshults kyrka
”Smak av sommar” Lena Magnfält, sång och 
Emelie Johannesson, sång.
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Torsdag 9/8 19.00 Anderstorps kyrka 
”Let us pray” – Elvisprogram med: Jonas Andersson, sång 
Susanne Hirell, piano Charlotte Polson, alt-tenorsaxofon 
Per-Ola Persson, elbas Carl Persson, slagverk. 

Torsdag 9/8 19.00  Norra Hestra kyrka
”Pärlor för sång och piano” Karl-Johan Gollnik spelar och sjunger

Söndag 12/8 19.00 Ås kyrka
”Klassisk svensk romantik” Daniel Beskow piano och 
Anders Nilsson tenor

Söndag 12/8 19.00 Öreryds kyrka
”LeWe-kvartetten från Mullsjö sjunger klassiskt, jazz och folkligt.

Torsdag 16/8 19.00 Anderstorps församlingshem
”För kärlekens skull” LeWe-kvartetten., Åsa och Magnus Westroth, 
Patrik och Gabriella Lernberg. 

Torsdag 16/8 19.00 Valdshults kyrka 
”Rastplats” Svensk pop med influenser av jazz, gospel och psalm. 
Maria Sandell, sång och Jonathan Alfredsson, piano.

Söndag 19/8 18.00 Våthults kyrka 
Mikael Karlsson, trumpet och Margaretha Lööf, orgel

Söndag 19/8 19.00 Stengårdshults kyrka 
”Klassisk afton” Oscar Knutsson, fiol och Albert van Pham, piano.

Söndag 26/8 19.00 Villstads kyrka. 
”Vem kan spela förutan vind?” Klarinett- och fagottduo 
Olivia och Lydia.

Välkommen till Sandviksveckorna 2018

Söndag 8/7 15.00 ”I denna ljuva sommartid 
- en eftermiddag i folkton” Kristina Torin, Elisabeth Ringdahl 
och Rebecka Palmgren-Ashour.

Tisdag 10/7 15.00 ”En stund på jorden” 
sånger och visor med Rebecka Palmgren Ashour, sång och 
Petra Dyesson, piano.

Torsdag 12/7 18.00 ”Önskepsalmer” 
med Lars Eklund och Rebecka Palmgren Ashour.

Söndag 15/7 15.00 Mässa med musik 
”Jazztrio bjuder på psalmer och visor” Hulegårds kapell.
 
Tisdag 17/7 15.00 
Burseryds pensionärskör.

Torsdag 19/7 18.00 ”Sommarsånger” 
Sara Zipfel, sång och Klara Nilsson, fiol och sång samt Annie 
Lennartsson, piano och sång.

Söndag 22/7 15.00 ”Kärlekens alla toner” 
Pia Andersson, sång och Johan Bergström, gitarr.

Tisdag 24/7 15.00 ”Min vackra brud” 
Rebecka Josefsson.

Torsdag 26/7 18.00 ”Musik en sommarkväll” 
Kenneth Benjaminsson.

Söndag 29/7 15.00 ”Svenska klassiker 
– en musikalisk resa till toner av svensk sommar” Daniel Jarl, 
piano och Kalle Sjögren, sång.

Tisdag 31/7 15.00 ”Klassisk sommar” 
Oscar Knutsson, orgel och fiol.

Torsdag 2/8 18.00 ”Jag och min gitarr” 
Roger Tuppela.

Söndag 5/8 18.00 Mässa med musik. 
Sadida Uvais, tvärflöjt. Avslutning på pilgrimsvandringen, 
se mer info på Burseryds sida.

Tisdag 7/8 15.00 ”Sommarens solmelodi” 
Owe och Ylva Ericsson.

Torsdag 9/8 18.00 Dansbandsquiz
Chris Wagners och Anders och Elisabeth Hullfors 
(medtag stol/filt, vi sitter ute på udden).

Söndag 12/8 15.00 ”Blandade sommartoner” 
Karin Larsson.
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Åldern har ingen betydelse när man 
sjunger i kör…
Lizzie Bodin från Ås har sjungit i kör i över 50 år men känner 
fortfarande glädjen och gemenskapen i kören och även glädjen i 
sången och musiken som förmedlas i kyrkan.

En favoritsång som hängt med i alla år är Waldemar Åhléns 
härliga Sommarpsalm, eller En vänlig grönskas rika dräkt som den 
också kallas. Ett körminne från Lizzies alla år i kyrkokörer är när 
Cantuskören 2009 reste till Duisburg i Tyskland och sjöng för och 
med den tyska kören Karmel-chor som tidigare hade besökt Ås 
under 2008. Det finns många härliga minnen från den resan. Bl a 
sjöng körerna Abba och Gabriellas sång, det blev uppskattat av de 
tyska vännerna. 

Nästan 50 år yngre sångare är Karin Ahlm Timmermann från 
Reftele som sjunger med i Reftele kyrkokör. Hennes favoritsång 
är julklassikern Adams Julsång, dvs O helga natt. Reftele kyrkokör 
har genom åren framfört många olika verk. Ett som Karin 
speciellt kommer ihåg är från 2011 då kören tillsammans med 
kyrkokörerna i Långaryd och Landeryd, Gislaveds kammarkör och 
orkester framförde John Rutters Magnificat både i Reftele och i 
Långaryd.

Anledningen till att Karin sjunger i kör är enkel; det är fantastiskt 
roligt att sjunga! Att dessutom få sjunga tillsammans med andra i 
en kör och både få dela och ge glädje är en härlig känsla.

Ibland är det roligt att göra något tillsammans med andra körer. Bilden ovan är från Schlagermässan i Anderstorp som i början på mars 
framfördes utav tre olika körer i pastoratet, nämligen Anderstorps Gospelkör, Reftele kyrkokör och Cantuskören från Ås. 

Snart tar körerna sommarlov 
men startar igen under v35.

Reftele kyrkokör övar tis. 
kl. 19.30 i Reftele 

församl.hem, ledare är 
Daniel Andersson, 

070-3569120
Cantuskören övar 

ons. kl. 19.30 
i Ås kyrka, ledare 
är Petra Dyeson, 

070-3569154.

VÄLKOMMEN TILL GOD 
KÖRGEMENSKAP!!

Att sjunga i kör är både roligt och hälsosamt! 

Bussutflykt
Vårens sista Internationella 
café blev en bussutflykt till 
”Tre Björkar”. Eftermiddagen 
bjöd på lek, fiskdamm,  fika 
och massor av glada skratt. 
Det var den ekumeniska 
diakonigruppen som ordnat 
denna dag för våra nya 
familjer i Reftele. 
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  GUDSTJÄNSTER
JUNI     
 3 1 sön e trefaldighet 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Musik i sommarkväll i Reftele kyrka 
   med Reftele kyrkokör, kvällskaffe 

 10 2 sön e trefaldighet  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka

 17 3 e trefaldighet 10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Kållerstad kyrka, kvällskaffe

 22  Midsommarafton  15.00 Midsommarfirande i Reftele hembygdspark

 23  Midsommardagen 10.00 Gudstjänst på gamla kyrkogården i Kållerstad
   16.00 Gudstjänst på gamla kyrkogården i Ås, medtag kaffekorg

 24  Helige Joh. döparens dag 19.00 Musik i sommarkväll i Reftele kyrka, kvällskaffe

JULI     
 1  Apostladagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Ås kyrka, kvällskaffe

 8  6 sönd e trefaldighet 10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Kållerstad kyrka, kvällskaffe

 11 onsdag 19.00 Musik i sommarkväll i Reftele hembygdspark, servering 

 15 Kristi förklarings dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst på Berghäll, sång av SPF-kören, servering
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka

 22  8 sönd e trefaldighet  19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka

 29  9 sönd e trefaldighet 10.00 Högmässa i Ås kyrka

AUG     
 5  10 sönd e trefaldighet 15.00 Gudstjänst i Hultsbråta, kyrkkaffe 
   19.00 Musik i sommarkväll i Reftele kyrka, kvällskaffe

 12  11 sönd e trefaldighet  10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Ås kyrka, kvällskaffe

 19  12 sönd e trefaldighet 10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   14.00 Ekumenisk gudstjänst i Åbjörnabo, 
   medtag kaffekorg, vid regn i Ås kyrka

 26  13 sönd e trefaldighet 10.00 Förklarad högmässa i Kållerstad kyrka med 
   välkomnande av årets konfirmander
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka

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  (för sommartider se sid 22)

Swishnummer kollekt 
Kållerstad kyrka: 123 336 50 38, Reftele kyrka: 123 626 23 64, Ås kyrka: 123 162 67 87

Gilla oss på
FACEBOOK

26 augusti 10.00 

välkomnar vi årets konfirmander i Kållerstad 

kyrka. Under högmässan kommer vi förklara 

och berätta om de olika delarna i gudstjänsten. 

Sommarmusik

Hela sommaren finns det möjlighet 

att lyssna till vacker sång och musik i våra olika 

kyrkor. Se hela pastoratets program 

för sommarmusiken på mittuppslaget. 
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Det är dags för pension. Känns gott och tacksamt att se tillbaka 
på 41 år som präst i Gislaved, Våthult och Bosebo. Nästan 30 år 
som kyrkoherde. Så börjar en ny fas i livet som pensionär.
 Redan från början, i Gyllenfors, fick jag uppleva stöd från er 
församlingsbor. När jag vid min första gudstjänst hade glömt 
predikopärmen dök kyrkvärden Ingegerd Eklund upp som en 
räddande ängel med den bortglömda pärmen. Det speglar min 
syn på oss i Gislaved som jag har försökt leva efter: Vi hjälps 
åt och gör så gott vi kan för att stötta och hjälpa varandra. 
Tillsammans är vi en levande församling!

Därför vill jag helt kort tacka er alla för fantastiska år här. Först 
och främst till alla er som firat gudstjänster och bett tillsammans 
med mig. Det känns faktiskt lite kul att Gislaveds kyrka nu är 
stängd och behöver renovering – tänk att vi slitit ut kyrkan 
tillsammans!

Tack alla som gett mig förtroendet att vara präst vid otaliga dop, 
konfirmationer, vigslar och begravningar. Jag kan inte räkna upp 
alla, men ni är omslutna av förböner i alla fall. Gud har full koll!

Tack också alla förtroendevalda när vi tillsammans fått styra 
arbetet i ett förtroendefullt samarbete under åren som 
kyrkoherde. Det är mycket gott som hänt när jag bläddrar bland 
protokoll, foton, tidningsklipp och egna minnen.

En tanke går till alla härliga arbetskamrater under åren. Tack för 
att ni har kompletterat mig där jag haft brister och att ni troget 
arbetat med våra gemensamma satsningar i församlingarna. 
Med glatt humör har vi klarat det mesta.

Ännu mer personligt vill jag tacka min familj. En familj måste 
inte vara ”prästfamilj”. Men tillsammans har vi försökt ha en 
öppen prästgård dit alla har varit välkomna: 

Gudstjänster på 
somrarna, symöten, 
ledarsamlingar, 
personalfester, 
kyrkoråd, 
övernattningar, 
representation, 
personliga besök mm. 
Ja även prästgården 
börjar bli lite sliten.

Vid min sida har min fru Britt-Marie varit en nyckelperson. 
Hon har varit oavlönad arbetare i församlingsarbetet: Husmor 
vid samlingar i prästgården, kanotläger med ungdomarna, 
reseledare för ungdomar till Rom, söndagsskollärare, ledare 
för soppluncher och inte minst genom att ge konstruktiva 
omdömen om mitt arbete på olika sätt. En klippa som gett mig 
stora möjligheter att verka som präst.

Så flyttar vi till en vanlig villa på Sörgården. Vad jag skall göra 
som pensionär vet jag inte än. Först blir det ledighet för att 
fundera lite och flytta. Men jag hoppas vi träffas i samhället och 
i kyrkbänken framöver. Med bön om Guds välsignelse över er 
alla!

Ingemar Nilson

I sommar lämnar vi prästgården!  
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Konfirmandinbjudan till dig i åk 8! 
Konfirmation är ett erbjudande
till dig som är nyfiken på livet.  
Konfirmationen handlar om 
dina tankar, känslor, erfaren-
heter och funderingar kring dig 
själv, andra och livet.          
Under konfirmandtiden får du 
genom samtal med kamrater 
och ledare fundera över de små 
och stora frågorna i livet, över 
vem du är och vad du tror på. 
Det handlar om våra mänskliga 

frågor, till exempel rätt och orätt, om vänskap, kärlek, döden och 
om meningen med livet. Det handlar också om vem Jesus är och 
om vad Bibeln berättar om oss. 

Visste Du att konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt 
dop och Dig? Därför är konfirmationstiden också en orientering 
i den kristna tron. Och kristen tro handlar om livet och allt som 

rymmer livet. Konfirmationstiden avslutas med en konfirmations-
gudstjänst. Är du inte döpt så kan det ske under konfirmations-
tiden. Det kommer din präst att samtala med dig om. Då blir du 
genom dopet också medlem i Svenska kyrkan.    
I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmation är ett sätt 
att bekräfta detta för just dig. 

I konfirmandgrupperna finns det med hjälpledare. De kallas unga 
ledare och de är före detta konfirmander som är med och hjälper 
till. Efter din egen konfirmandtid erbjuds även du att vara ung 
ledare.

Det kostar inget för dig som konfirmand att delta i konfirmandar-
betet, oavsett vilken grupp du väljer att delta i. Allting bekostas 
av kyrkans konfirmandbudget, dvs de medlemsavgifter som alla 
vuxna  kyrkomedlemmar betalar in varje år.

Inskrivning för alla konfirmandgrupper sker 2 september i Gisla-
veds församlingshem. Då får man mer detaljerad information om 
konfirmandgruppen man anmält sig till, möjlighet att byta grupp 
om man vill det samt anmäla sig om man inte redan gjort det.
Har du frågor kontakta: maria.rickardsson@svenskakyrkan.se                                              
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GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
Renovering pågår, troligen hela året. Yttertaket skall bytas. 
Hiss för att underlätta tillgänglighet till både kyrkan och toaletter. 
Pentry mm under läktaren med plats för kyrkkaffe.
Under tiden flyttas gudstjänster till Gyllenfors kapell samt vissa till 
Gislaveds församlingshem.

Gilla oss på
FACEBOOK

Swishnummer kollekt: Gislaveds kyrka: 123 551 79 25

Sommarkyrka i Båraryds kyrka 
9-13 juli 2018

Sommarkyrkan 
återkommer även 
i sommar med 
utställningar, andakt 
och program i 
trivsam miljö. Träffa 
Bårarydsbor och 
berätta minnen 
kring gamla skolkort 
och dopklänningar! 

Kyrkvärdarna satsar tredje året i rad på att visa upp vår fina kyrka.
Sommarkyrkan öppen mån-fred 9-13 juli kl 14.00–17.00 
Andakt varje dag kl 16.00. Kaffeservering med hembakat!

Program kl 15.00
Måndag Ingrid och Rebecka Josefsson, Hela Människan, 
 sång och musik
Tisdag Rolf Svensson – Symboler och reflektioner 
 kring Båraryds kyrka
Onsdag Tomas Themar – skolhistoria i Båraryds socken mm
Torsdag Halvard Nilsson – Astronomiska sällskapet
Fredag “Musikquiz och tårtbuffe”

Utställning under veckan:
Dopklänningar från Båraryd
Fotoutställningen med skolfoton och tidningsurklipp
Hembygdsföreningen har smedjan öppen tisdag och torsdag

Välkomna!

Båraryds kyrkokör på turné! 
Vår fina kör har sjungit på många ställen genom åren. Bland annat i Oslo, 
Louisville och nu senast i Rom. Härliga upplevelser i den världsvida kyrkan. Fast 
allra gladast är vi när kören sjunger i Båraryds kyrka i församlingens gudstjänst!

Sång i Svenska kyrkan i Rom

Våffelcafé i Gislaveds 

församlingshem 

Tisdagarna 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 

31/7 kl.14-16 (Med reservation för ändringar) 

Våffla och kaffe 20 kr, extra våffla 10 kr

Välkomna!
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BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
JUNI 
3 1 söndagen e. trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget 
17 3 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
22 Midsommarafton 16.30 Musikgudstjänst, se mittuppslaget  
    
JULI    
1 Apostladagen 14.00 Gudstjänst 
8 6 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa, Sommarkyrka
9 Måndag 16.00 Andakt 
10 Tisdag 16.00 Andakt 
11 Onsdag 16.00 Andakt 
12 Torsdag 16.00 Andakt 
13 Fredag 16.00 Andakt 
15 Kristi förklarings dag 18.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget 
29 9 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
    
AUG    
12 11 söndagen e. trefaldighet 14.00 Mässa 
26 13 söndagen e. terfaldighet 14.00 Gudstjänst 

GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
JUNI
3 1 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
10 2 söndagen e. trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget  
17 3 söndagen e. trefaldighet 09.30 Gudstjänst 
23 Midsommardagen 11.00 Friluftsgudstjänst, Hembygdsparken
24 Heliga Johannes döparens dag 18.00 Mässa 
JULI    
1 Apostladagen 11.00 Högmässa 
8 6 söndagen e. trefaldighet 18.00 Gudstjänst 
15 Kristi förklarings dag 11.00 Högmässa 
22 8 söndagen e. trefaldighet 18.00 Gudstjänst 
29 9 söndagen e. trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget  
AUG    
5 10 söndagen e. trefaldighet 11.00 Ekumenisk mässa, Centrumkyrkan predikar
12 11 söndagen e. trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst, I Centrumkyrkan
19 12 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
26 13 söndagen e. terfaldighet 11.00 Högmässa 

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
(för sommartider se sid 22)

Swishnummer kollekt: Gyllenfors kapell: 123 238 37 50

Swishnummer kollekt: Båraryds kyrka: 123 237 13 00
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VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
JUNI 
10 2 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
17 3 söndagen e. trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, Kyrkokören, kaffe och fralla
24 Heliga Johannes döparens dag 15.00 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet, 
    kaffekorg 
JULI    
4 Onsdag 18.00 Mässa, sommaröppet se nedan
11 Onsdag 18.00 Mässa, sommaröppet se nedan
18 Onsdag 18.00 Mässa, sommaröppet se nedan
25 Onsdag 18.00 Mässa, sommaröppet se nedan
    
AUG    
5 10 söndagen e. trefaldighet 18.00 Gudstjänst 
19 12 söndagen e. trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget, kaffe och fralla 

VÅ
TH

U
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Swishnummer kollekt: Våthults kyrka: 123 494 65 05 

Kyrkokören i Våthult och Bosebo 
De två minsta församlingarna i pastoratet har många 
engagerade människor. Det märks inte minst genom 
att vi har en gemensam kyrkokör. Troget är körmed-
lemmarna kärnan i gudstjänstlivet. Ofta utökad med 
ungdomar som spelar olika instrument. Musiken 
talar till vårt inre på ett sätt som orden inte alltid 
förmår göra.

Sommaröppet i Våthults kyrka 
Låt Våthults gamla medeltidskyrka bli ert utflyktsmål 
en onsdagseftermiddag i juli!

Varje onsdag är kyrkan öppen 
kl 15-19 Upplev en stunds 
stillhet, visning av kyrkan och fika. 
Varje kväll avslutas med mässa 
och fin musik kl 18.00 obs tiden! 
Dessa musiker medverkar:
4/7    ??
11/7  ??
18/7  ??
25/7 ??
 
VÄLKOMNA!
Församlingsrådet i Våthult

, kaffe och fralla
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BOBOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER

JUNI
3 1 söndagen e. trefaldighet 15.00 Gudstjänst. Kyrkogårdsvandring 
    med hembygdsföreningen, kaffekorg 
10 2 söndagen e. trefaldighet 9.30 Gudstjänst 
23 Midsommardagen 14.00 Friluftsgudstjänst, Gäddviken, 
    tag med sittunderlag, kaffekorg    
JULI    
9 Måndag 19.00 Musikgudstjänst, se mittuppslaget , 
    mingel under läktaren
22 8 söndagen e. trefaldighet 11.00 Högmässa 
    
AUG    
12 11 söndagen e. trefaldighet 16.00 Gudstjänst, Törås, kyrkkaffe 
26 13 söndagen e. terfaldighet 16.00 Gudstjänst, Församlingshemmets vind, kyrkkaffe 

Swishnummer kollekt: Bosebo kyrka: 123 232 85 81

Bisysslor i Bosebo!
För kyrkvaktmästaren i Bosebo är ingen syssla oviktig. 
Gunilla Persson har en välkomnande kyrka, prydlig 
kyrkogård och ett välskött församlingshem. Ett engage-
mang som syns inte minst när några murar-bi-ägg blev 
”inlåsta” i kyrkan. Se bilden med äggen! De nyfödda 
bina kröp sedan på fel håll och blev instängda mellan 
fönsterrutorna. 

De är solitärbin som inte lever i samhällen utan får 
klara sig själva. Med omsorg även i det lilla blev det en 
bi-syssla för Gunilla att ta hand om dem. Pyssel med att 
”duscha” dem och att ge de nyfödda socker och vatten 
för att överleva och sedan släppas ut. Så får denna 
bi-syssla uppmuntra oss att ta hand om varandra och 
Skapelsen! 
Tack Gunilla!

Församlingsdag i Bosebo   
Vi lyssnar i Bosebo! Hur vill ni församlingsbor 
att vår församling skall leva och utvecklas? 
Hur skall vi gemensamt ta ansvar för gudstjänstlivet 
och gemenskapen? Hur förvaltar vi och använder 
våra gåvomedel? Det är frågor vi samtalade om på 
församlingsdagen i april. Samtalet fortsätter. 
Välkommen med dina tankar till Församlingsrådet!

, kaffe och fralla
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Kyrkans hus
Per-Erik Åkermo, Tf. Kyrkoherde ..................................0371-836 55
Helen Hoof, Administrativ chef ....................................0371-836 75
Magnus Rickardsson, Kyrkogårds- och fastigh.chef ....0371-836 60
Karin Arvidsson, Fastighetsingenjör ............................0371-836 85
Marie Lennartsson, Kanslist .........................................0371-836 69
Ann-Marie Svensson, Kanslist ..................................0370-33 26 48

Anna Svenningsson, Kanslist........................................0371-325 81
Carina Abrahamsson, Kamrer ...................................0371-58 70 35
Karin Knutsson, Kamrer ...............................................0371-836 84
Linda Seger, Kamrer .....................................................0371-836 86
Nils Stenlund, Gravadministration ...............................0371-836 51
Sara Nilsson, Gravadministration ..............................0371-58 70 66

Direktnummer till personal i Gislaveds Pastorat
Söker du någon personligen – Ring ett av följande direktnummer.
Vill du boka förrättningar, har du frågor om gravar m.m. kontakta expeditionen på 0371-836 50

Sommartider på 
pastorsexpeditionerna
Under perioden 13 juni - 15 augusti så kommer 
kanslipersonal inte bemanna pastorsexpeditionerna på 
onsdagar ute i våra församlingar. Pastorsexpeditionen i 
Gislaved har öppet hela sommaren.

Under perioden 2 juli – 12 augusti har 
pastorsexpeditionen i Gislaved öppet alla vardagar kl. 
09.00-12.00. Finns det möjlighet så svarar vi även på 
andra tider. Välkomna!

Nu är sommaren här!
Nu är sommaren här och då är det dags att plocka bort 
gravlyktor som fortfarande står kvar vid gravarna. 
Använd inte platsen bakom stenen.

Tänk på att: Du inte får använda platsen bakom 
gravstenen för t.ex. förvaring av vaser och redskap, det är 
en säkerhetsrisk för personalen när gräset skall klippas. 
Använd inga vaser av glas då dessa ofta går sönder och 
kan orsaka skada. Förvaltningen tillhandahåller vaser av 
plast på alla våra kyrkogårdar.

Gislaveds kyrkogårdsförvaltningen
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Anderstorp församling:
Gunilla Jarl Församlingsherde ................................ 0371-233 04
Marianne Nilsson Komminister........................... 0371-58 70 32
Anna-Karin Gabrielsson Komminister ................ 0371-58 70 31
Lina Mayïm Prästkandidat ................................... 0371-58 70 67
Emma Tolf Diakon ................................................ 0371-58 70 34
Daniel Karlsson Projektassistent Månskullen ..... 0371-58 70 61
Yvonne Lindström Kyrkomusiker ........................ 0371-58 70 36
Marita Falk Pedagog............................................ 0371-58 70 65
Ann-Sofie Nilsson Pedagog ................................. 0371-58 70 38
Mathias Johansson Vaktmästare ........................ 0371-58 70 63
Jan Andersson Vaktmästare ................................ 0371-58 70 62
Kristina Nilsson Vaktmästare församlingshem ... 0371-58 70 37
Stefan Liljekvist Förman vaktmästare .................... 0371-233 01 
Förskolan Arken .................................................. 0371-58 70 33
Gun Einarsson Förskolechef ................................... 0371-836 68

Norra Hestra församling:
Anders Hullfors, Tf. Församlingsherde .........................0371-836 56
Agneta Helge, Komminister ......................................0370-33 26 41
Agneta Fredeväg, Diakon ..........................................0370-33 26 52
Lars Palmers, Kantor ..................................................0370-33 26 45
Maria Kastberg, Församlingsassistent ......................0370-33 26 46
Marcus Larsson, förman vaktmästare .........................0371-836 64
Katarina Löf, Vaktmästare .........................................0370-33 26 47
Mikael Karlsson, Vaktmästare ..................................0370-33 26 43

Burseryds församling:
Församlingsherde ........................................................0371-325 84
Jonas Johnsson Komminister ...................................0371-58 56 82
Åsa Nielsen Pedagog ................................................0371-58 56 84
Rebecka Palmgren Ashour Kantor ..............................0371-325 96
Eva Jansson Kantor ...................................................0371-58 56 85
Per Johansson Förman, vaktmästare ..........................0371-325 89
Caroline Andersson Vaktmästare ............................0371-58 56 86
Lars Davidsson Vaktmästare ....................................0371-58 56 89
Rebecka Modig Vaktmästare ...................................0371-58 56 87

Villstads församling:
Församlingsherde ................................................... 0371-325 84
Kristina Torin Komminister  .................................... 0371-325 83
Marie-Louise Lundström Diakon  .......................... 0371-325 88
Rebecka Josefsson Kantor  ..................................... 0371-325 85
Rebecka Palmgren-Ashour Kantor  ....................... 0371-325 96
Elisabeth Andreasson Ass. i församlingsarbetet  .. 0371-325 86
Malin Lindahl Barn- och ungdomsledare  ............. 0371-325 97
Per Johansson Förman, vaktmästare  .................... 0371-325 89
Catrin Stenwall Församlingshemsvärdinna, 
vaktmästare  ............................................................ 0371-325 82
Lars-Håkan Gull Vaktmästare  ................................ 0371-325 94 
Johan Andersson Vaktmästare  ............................. 0371-325 90

Västbo Sankt Sigfrids församling:
Gunilla Jarl Församlingsherde ......................................0371-233 04
Annika Källner Diakon  .................................................0371-233 07
Petra Dyeson Kantor ....................................................0371-233 09
Daniel Andersson Kantor .............................................0371-233 12
Anna Grahn Församlingsassistent ................................0371-233 11
Caroline Söderblom Församlingsassistent ..................0371-233 08
Stefan Liljekvist Förman, vaktmästare .........................0371-233 01
Lars-Olof Svedberg Vaktmästare .................................0371-233 03
Fredrik Kraft Vaktmästare ............................................0371-233 02
Jessica Nyberg Församlingshemsvärdinna ................072-208 08 00
Ulrika Carlström Församlingshemsvärdinna................0371-213 36

Gislaveds församling:
Anders Hullfors Tf. Församlingsherde .................... 0371-836 56
Veronica Andersson Församlingsassistent  ........... 0371-836 65
Ricky Burton Organist ............................................ 0371-836 82
Gun Einarsson Förskolechef ................................... 0371-836 68
Marcus Larsson Förman, vaktmästare  .................. 0371-836 64 
Margaretha Lööf Kantor  ........................................ 0371-836 57
Maria Rickardsson Församlings- och diakoniassistent  . 0371-836 83
Ingemar Nilson Komminister ................................. 0371-836 52
Maria Widermark Komminister  ............................ 0371-836 54
Maria Wiss Diakoniassistent .................................. 0371-836 58
Michal Wodrowski Organist .................................. 0371-836 88
Agneta Fredeväg Diakon  .................................... 0370-33 26 52
Förskolan Änglabus ................................................ 0371-836 59
Gun Einarsson förskolechef.................................... 0371-836 68

Om något händer på våra kyrkogårdar eller fastigheter 
som kräver åtgärd på helger eller kvällar 
ring eller skicka SMS till 072-538 21 00. 
På vardagar kontaktas någon av våra förmän: 
Gislaveds och Norra Hestra församlingar 0371-836 64, 
Anderstorps och Västbo Sankt Sigfrids församlingar 0371- 233 01, 
Burseryds och Villstads församlingar 0371-325 89



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