
KYRKDÖRREN

En hälsning från Gislaveds pastorat sommar 2019
Anderstorp - Burseryd - Gislaved - Norra Hestra - Villstad - Västbo Sankt Sigfrid

Juni - Augusti

All 
Inclusive
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När jag för några år sedan började min 
tjänst i dåvarande Burseryds pastorat, 
bodde jag under en månad i Sandviks 
sockenstuga utanför Burseryd. Att äta 
kvällsmat sittandes på bänken med utsikt 
över sjön är något som slår det mesta. 

Sandvik är en naturskön plats vid sjön Fegen, 
som lockar flera tusen besökare varje år. Bara 
sommarmusiken i kyrkan besöktes av över tusen 
personer förra året. Har du inte varit i Sandvik är 
det absolut dags! 

Mellan datumen 7 juli-11 augusti serveras fika i 
Sockenstugan och där säljer även lokala hantverkare 
sina alster. Tisdagar, torsdagar och söndagar kan 
man lyssna till varierade musikprogram i kyrkan med 
mestadels lokala musiker men även musiker från 
andra håll. Ibland firas också mässa. 

Nytt för i år, är att vi de dagar det inte är sommarmusik 
i kyrkan, har en andaktsstund på eftermiddagen, som 
avslutas med guidning av kyrkan. På mittupppslaget 
finns programmet för Sommarmusik i Sandvik, men 
även en sammanställning av alla musikgudstjänster i 
hela pastoratet under sommaren. 

Passa på att använda 
härliga, lediga 
sommardagar till att 
packa fikakorgen och 
besöka en kyrka du 
inte varit i tidigare. 
Det här numret har 
temat ”All inclusive” 
och handlar om vad 
du egentligen får 
för din kyrkoavgift. 
Från musikaliskt 
håll handlar det om 
musikgudstjänster och 
konserter som är helt gratis, 
men även musik vid dop, vigsel, begravning, körer att 
sjunga i och mycket mer!

Jag vill avsluta med de första raderna i det som har 
kommit att bli Sandvikspsalmen 
(från Psalmer i 2000-talet nr 814)

Här vid stranden, nära vattnet finns en 
plats som ger mig ro…

Hoppas att vi ses i sommar!
Rebecka Palmgren Ashour, kantor

KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2019-05-31  - Manusstopp: 2019-04-15
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2019-08-30
Material till oss senast: 2019-05-24  Ansvarig utgivare: Per-Erik Åkermo  Redaktör: Anna Sveningsson  - Upplaga: 14 500 exemplar
Redaktion:  Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Agneta Helge, Per-Erik Åkermo 
Framsidebild: Foto: Åsa Nielsen   Foto: Församlingarnas bilder, Bildbanken IKON och Pixabay (om inget annat anges)

”BÖRJAN”
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Som ni kanske sett finns det rollups i våra 
församlingshem med regnbågens färger. 
Gislaveds pastorat har valt att delta i en 
process som kallas regnbågsnyckeln som 
ger oss en regnbågsmärkning med fokus 
på HBTQ frågor. Det innebär att personal 
och förtroendevalda går igenom en 
process som ska mynna ut i att pastoratet 
utformar mångfaldsvisioner.

Processen går till så att både personalgruppen 
och många av våra förtroendevalda har fått gå 
på en introduktionsföreläsning efter det så har 
personalgrupper, församlingsråd och kyrkorådet 
samtalsgrupper i studiecirkelform. Vi läser då en bok 
som heter ”Så att jag kan komma in”. Den består av 
personliga berättelser blandat med introduktioner 
till bland annat normkritik, bemötande, identitet 
och bibelsyn. Dessa samtal leder till att vi själva får 
reflektera över när vi varit i situationer så påverkat oss 
negativt eller varit normbrytare.

Efter det kommer vi att fylla på med miniföreläsningar 
inom de ämnen som vi känner att vi behöver mer 
kunskap.

Sist i processen formulerar vi våra mål och visioner för 
HBTQ-frågor och mångfald i vårt pastorat. När vi är 
klara får vi ta emot Regnbågsnyckeln som är en fisk i 
regnbågens färger.

Vi kan redan se att processen berikar oss då vi får 
fundera över hur vi själva tänker och handlar i olika 
frågor. Vilka normer är det som styr oss? 

Ibland har jag fått frågan varför det måste ta sin 
utgångspunkt i HBTQ frågor. Det beror helt enkelt på 
att om vi inte startar där så kommer vi inte att ta med 
frågan. Det som händer är att vi får fundera över hur 
vi möter olikheter överhuvudtaget. Gör vi skillnad på 
män och kvinnor? Möter vi missbrukare på samma 
sätt som andra?

Undrar du något? 
Fråga gärna mig eller personalgruppen i din 
församling.

Ett ordspråk som fastnat hos mig är: 
Fisken är den siste som upptäcker havet.

Per-Erik Åkermo
Kyrkoherde

Regnbågsnyckeln
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I Anderstorps församling finns 
mycket du kan delta i. 
Välj efter intresse och ålder.
• Beta – en grupp som pratar om bibel och tro
• Ljugarebänken – en samtalsgrupp för män 
• Mötesplats Månsgatan – en plats för alla
• Sorgegrupp – för dig som mist en anhörig
• Bibelsamtal – samtal utifrån söndagens texter
• Sopplunch – var fjärde vecka
• Kafferepet – en stund av gemenskap runt kaffebordet 
 oftast med ett program
• Gentjänsten - en grupp frivilliga människor som ger 
 tillfällig praktisk hjälp åt behövande
• Besöksgrupp – frivilliga som gör besök hos äldre 
 både hemma eller på boende
• Gospelkören – en kör för vuxna i alla åldrar
• Barnkör – för barn i skolåldern
• Öppen förskola – mötesplats för föräldrar som är 
 hemma med sina barn
• Babycafé – en träffpunkt för föräldrar med små barn
• Lillringen – för barn 3-4 år
• Miniminiorer – för barn 5-6 år
• Miniorer – för barn som går i årskurs 1-3
• Juniorer – för barn som går i årskurs 4-6
• Konfirmander – för ungdomar i årskurs 8
• Kyrkans unga – för ungdomar
• UMIV – Ung medarbetare i Västbo – ett projekt för 
 ungdomar efter konfirmandtiden
• Förskolan Arken - En avdelning för barn 1-5 år med 
 plats för ca 12-15 barn

Läs gärna mer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/anderstorp 
eller hör av dig till någon i arbetslaget.

Kvar i sta’n
En stunds program, kaffe, 
andakt och samvaro.
Onsdagar i juli kl. 14.00 på Träffpunkten, 
Klockaregården. Välkommen!

3 juli  Anna-Karin Gabrielsson, Emma Tolf, Yvonne Lindström
10 juli  Björn Berggren
17 juli  ”I sommarens soliga dagar” med 
  Charlotte Polson och Daniel Andersson
24 juli  Sångprogram med Mikael Pettersson och Per Öjerklint
31 juli  Kerstin Andersson

Sommarens gudstjänster på 
Kyrkans Bygget

Den 22 juni, 7 juli, 28 juli och 25 augusti firar vi 
vår gudstjänst på Bygget. Om vädret är fint är 
vi utomhus i den fina naturen, annars går vi in i 
gudstjänstlokalen. 

Ta med en vän och kom! 
Välkommen!

Alpha och Beta
Alpha – för dig som vill veta mer om 
kristen tro.

Vill du fördjupa dig lite mer – var med 
i Beta och läs Apostlagärningarna. 

Båda grupperna startar preliminärt 
den 11 september.

Är du intresserad? 
Kontakta Anna-Karin Gabrielsson 
0371-58 70 31, anna-karin.gabrielssonsvenskakyrkan.se  
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GUDSTJÄNSTER 
JUNI
 2 Sön före Pingst 18.00 Musik i sommarkväll i kyrkan. 
    Se mittuppslaget.
 9 Pingstdagen 10.00 Högmässa 
 16 Heliga trefaldighets dag 18.00 Musik i sommarkväll i kyrkan. 
    Se mittuppslaget.
 22 Midsommardagen 14.00 Mässa på Kyrkans Bygget
 23 Johannes Döparens dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Hembygdsparken. 
    Predikan av Gunilla Jarl
 29 Lördag 11.00 Konfirmation med mässa 
 30 2:a sön e Trefaldighet 18.00 Musik i sommarkväll i kyrkan
    Se mittuppslaget.
JULI
 7 3:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst på Kyrkans Bygget. 
 14 4:e sön e Trefaldighet 18.00 Mässa 
 21 Apostladagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan. 
    Predikan av Kerstin Andersson
 28 6:e sön e Trefaldighet 18.00 Mässa på Kyrkans Bygget
AUG    
 4 Kristi Förklaringsdag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan. 
 8 Torsdag 18.00 Musik i sommarkväll med café i 
    församlingshemmet. Se mittuppslaget.
 11 8:e sön e Trefaldighet 18.00 Stilla mässa 
 18 9:e sön e Trefaldighet 18.00 Musik i sommarkväll i kyrkan, se mittuppslaget.
 25 10:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst på Kyrkans Bygget
SEPT    
 1 11:e sön e Trefaldighet 18.00 Stilla mässa

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)

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

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

Låter detta intressant, kontakta 
Kristina 0371-58 70 37 

Konfirmand 2020?
Nu är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsning!
Om du är intresserad hör av dig till: Anna-Karin Gabrielsson 
0371-58 70 31, anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se  
eller Marita Falk 0371-58 70 65  marita.falk@svenskakyrkan.se 
DU är välkommen!

Tack till lotterivinster

Församlingen tackar alla företag, 

restauranger och affärer som har skänkt 

vinster till lotterier till förmån för kyrkans 

internationella arbete. Stort tack!

Gilla oss på
FACEBOOK
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Konfirmand 2019-2020!
Även i år är konfirmationsläsningen gemensam för Burseryds 
och Villstads församlingar. Tisdagen 11/6 kl 18.00 är det info-
möte i Burseryds församlingshem för dig som är intresserad. 
Har du frågor, hör av dej till Daniel Sternfeldt 0371-585683 
eller Kristina Torin 0371-325 83

Tänk på miljön - gör resan tillsammans!
Sommarveckorna i Sandvik startar söndagen den 7/7.
Varje söndag, tisdag och torsdag finns 
möjlighet att besöka musikandakter i 
Sandviks vackra stenkyrka. 
Det är viktigt att 
vi tänker på miljön och 
samåker i så stor utsträckning som möjligt.

Dans runt 
midsommarstången Sandvik
Välkommen på traditionellt midsommarfirande 
i Sandvik, midsommarafton 21/6 kl 15.00. 
Kaffeservering, andakt, danslekar mm. Arrangör Burseryds-
Sandviks hembygdsförening och Burseryds församling 

Påsknattsmässan i Sandvik
På påskafton strax innan midnatt 
samlades de gudsjänstfirande utanför 
Sandviks kyrka för att, för första gången 
på många år, vaka in påskdagen i 
påsknattsmässan. Påskljuset tändes på 
en eld utanför kyrkan och församlingen 
tågar in och tänder ljus från det 
brinnande påskljuset. En mycket fin 
gudtjänst som går från mörker till ljus, 
från tystnad till lovsång och jubel. 

Terminsstarter
Burseryds kyrkokör tisdagen den 27 augusti 18.30 i 
Burseryds församlingshem
Kyrkokören Glädjen torsdagen den 29 augusti 19.00 i 
Södra Hestra församlingshem (Broaryd)

All- inclusive i Burseryds 
församling –detta får du!
Barngrupper, diakonibesök, körer, språkcafe

Diakonin. Några exempel är att 
vi kan hjälpa utsatta människor i 
vår församling på olika sätt. Det 
kan vara med en matkasse när det 
ekar tomt i plånbok och kylskåp 
men barnen är ändå hungriga. 
Det kan vara att stötta ortens 
språkcafe med fika, material och 
tid. Det kan vara att träffa en 
människa i sitt hem för samtal om det lilla och det stora. Att se 
människan som ingen annan ser eller bryr sig om. Den diakonala 
verksamheten består även av diakonigrupp, kyrkskjuts, andakter 
på äldreboenden och samlingarna som finns i samband med 
soppluncher, Våffelcafé och Tillsammansfika. 

Välkommen att kontakta mig om du vill vara en del av 
diakonin. Daniel Sternfeldt 0371-585683

Musik. Tänk att få uppleva gemenskap, glädje och massor av 
härlig musik alldeles gratis! 
Börja sjung i kör! I Burseryds församling finns två körer. 
Burseryds kyrkokör och Kyrkokören Glädjen. Körerna förgyller 
gudstjänsterna med sång och musik. Det är vetenskapligt 
bevisat att det är bra för hälsan att sjunga i kör och många är de 
körsångare som berättar att de kommer till övningen trötta efter 
en dag på arbetet men går därifrån med ny energi och glädje. 
Om du skulle vilja sjunga i någon av våra körer, tveka inte att 
komma och testa en övning! Det finns inget krav på att kunna 
läsa noter eller ha sjungit i kör innan, det är bara att dyka upp. 

Båda körerna leds av kantor Rebecka Palmgren Ashour 
tel 0371-325 96 som gärna svarar på frågor…

Barn och ungdomsverksamheten i församlingen finns i 
Burseryd och Broaryds församlingshem med samlingar för 
Stor & liten, miniorer, juniorer samt kyrkis. Konfirmandarbetet 
är gemensamt med Villstad. Grupperna har terminstema som vi 
samtalar om, varje gång firar vi andakt med ljuständning och det 
finns tid till att fika tillsammans samt leka eller pyssla. 
Det finns möjlighet att åka på flera olika läger, vi medverkar vid 
familjegudstjänster och vi börjar höstterminen v 36, 
inbjudan kommer! 

Har du frågor kontakta Åsa Nielsen, 
församlingsassistent 0371-585684
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GUDSTJÄNSTER
JUNI   
 2 Sönd före Pingst 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Gudstjänst på Tempelkullen hos Eivor och Leif i Bro, 
    vid dåligt väder i Södra Hestra kyrka
 9 Pingstdagen 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka
   18.00 Musikgudstjänst i Sandviks kyrka, se mittuppslaget
 16 Heliga trefaldighets Dag 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Musikgudstjänst i Södra Hestra kyrka, se mittuppslaget
 21 Midsommarafton 15.00 Midsommarfirande i Sandvik
 22 Midsommardagen 18.00 Kvällsmässa i Sandviks kyrka
 23 Johannes döparens dag 18.00 Kvällsmässa med orgelmusik i Södra Hestra kyrka 
 30 2:a sönd e Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka

JULI   
 7 3:e sönd e Trefalighet 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 9 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 11 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 14 4:e sönd e Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandvik med mässa, se mittuppslaget
 16 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 18 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 21 Apostladagen 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 23 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 24 onsdag 16.00 Mässa i Sandviks kyrka
 25 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 28 6:e sönd e Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 30 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
AUG   

 1 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 4 Kristi förklarings dag 15.00 Sommarmusik i Sandvik med mässa, se mittuppslaget
 6 tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 8 torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 11 8:e sönd e Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 18 9:e sönd e Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka, start på Pilgrimsvandring. Se infotext sid 23
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka
 25 10:e sönd e Trefalighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 ”Rastplats” i Burseryds kyrka- en stund för 
    stillhet, musik, ljuständning och tystnad

SEPT  
 1 11:e sönd e Trefaldight 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka
   18.00 Kvällsgudstjänst med välkomnande av årets 
    konfirmander 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)

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Pilgrimsvandringar!

Mer information finns 

på sidan 23.
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Öppna kyrkor i sommar
Våra kyrkor i Norra Hestra och Öreryd finns med i 
stiftets sommarkyrkobroschyr. 
De står öppna kl 9- 19 under juni –augusti. Välkomna 
att titta på allt det vackra eller bara sitt ner en stund 
i stillhet. Passa på att titta lite extra på Öreryds kyrka 
som har målats om invändigt.  

Missat konfirmationen?
Har det av någon anledning inte blivit av att du 
konfirmerats? Skulle du vilja göra det nu? 
Precis som med dopet blir du aldrig för gammal! 

Hör av dig till vår präst Agneta om du är 
intresserad av att veta mer 0370-332641 eller 
agneta.helge@svenskakyrkan.se

Sommartider hej hej...
Under sommaren kommer vår expedition på Mogatan 
att ha lite mer oregelbundet öppet. Ibland kommer vi 
att sätta ut skylten, hänga ut flaggan 
eller bara ha dörren uppställd för 
att du lättare ska se att vi är 
där och vill ha besök. 

Men testa gärna även 
andra gånger. 
Är vi där så är du 
välkommen in! 
Du kan t ex slinka in i vårt 
nya andaktsrum 
för en stunds stillhet. 

Tack Ann-Marie!  
Församlingens spindel i nätet, kanslist 
Ann-Marie Svensson har blivit pensionär. 
Se tack på sidan 22.

Den nya ljusstaken 
till påskljuset i 

Stengårdshults kyrka.

Välkommen att vara med i nästa år 
konfirmandgäng!
Du som är född 2005 kommer innan sommarlovet 
att få 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 Equmeniakyrkan, 
tel 0708 73 63 45, gunther@keryx.se om du, 
eller dina föräldrar, har frågor och funderingar. 

Kyrkskjuts i Norra Hestra församling
Vill du ha skjuts till någon av våra gudstjänster? 
Oavsett var du bor i församlingen kan du kontakta 
Karin i Alabo som samordnar chaufförer. 
Ring Karin Johansson 070-301 48 69

Hestra marknad

10 augusti
Vi öppnar som vanligt upp 

på Mogatan när det är 

marknadsdag! Välkomna in!

Trestiftsmöte med pilgrimsvandring 
Söndagen den 25 augusti kl. 14.00
På 1960-talet firade vi trestiftsgudstjänster i Assarebo. 
I och med vårt stiftsbyte har skärningspunkten flyttat sig. 
Ny mittpunkt är nära Vattlasjön (utmed Nissastigen norr om 
Mossebo – vi skyltar avtagsvägen). 
25 augusti kl 14 samlas vi där för att fira gudstjänst och 
sedan vandra till Norra Unnaryds kyrka. Ta med egen fika. 
Dagen avslutas med mässa i Norra Unnaryds kyrka kl 18. 
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GUDSTJÄNSTER
JUNI 2 Sön före pingst 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 9 Pingstdagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
 10 Annandag pingst 19.00 Gudstjänst i Åparken, Hestra
 16 Heliga Trefaldighets dag 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka. Servering
 22 Midsommardagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra kyrka
 23 Sön e midsommar 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Björn & Eva Martinssons 
    lada i Öreryd, vägen mot Fagerberg. Skyltat. Ta med fikakorg
 27 torsdag 19.00 Sommarmusik, Norra Hestra kyrka. Servering, se mittuppslaget
 30 2 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan i Hestra
   19.00 Sommarmusik. Stengårdshults kyrka. Servering
    Se mittuppslaget

JULI 4 torsdag 19.00 Sommarmusik, Öreryds kyrka. Servering, se mittuppslaget
 7 3 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   19.00 Sommarmusik, Valdshults kyrka. Servering, se mittuppslaget
 11 torsdag 19.00 Sommarmusik, Stengårdshults kyrka. Servering
    Se mittuppslaget
 14 4 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka
   19.00 Sommarmusik, Norra Hestra kyrka. Servering, se mittuppslaget
 18 torsdag 19.00 Sommarmusik, Valdshults kyrka. Servering, se mittuppslaget
 21 Apostladagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   19.00 Sommarmusik, Öreryds kyrka. Servering, se mittuppslaget
 28 6 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
   19.00 Mässa i Norra Hestra kyrka

AUG 4 Kristi förklarings dag 10.00 Gudstjänst vid minneslunden på Norra Hestra kyrkogård
   18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka
 10 lördag fm Andaktsrummet på Mogatan står öppet under 
    marknadstid. Välkommen in för en stunds stillhet
 11 8 sön e Trefaldighet 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka. Servering
 18 9 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Mässa i Valdshults kyrka
 25 10 sön e Trefaldighet 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   14.00 Gudstjänst vid treförsamlingsgränsen nära Vattlasjön. 
    Inleder trestiftsvandring till Norra Unnaryds kyrka
   18.00 Mässa i Norra Unnaryds kyrka. Pilgrimsvandringen avslutas. 

SEPT 1 11 sön e Trefaldighet 10.00 Välkomnande av årets konfirmander! 
    Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra kyrka
 8 12 sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Hestra Missionskyrka. 
    Bibelutdelning till årets konfirmander

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)

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Andakt på Hestragården

Torsdagarna 27 juni, 18 juli och 22 aug 

firar vi andakt på Hestragården kl 14.30

Sommarmusik

Som vanligt bjuder vi på extra mycket 

musik i sommar. Programmet hittar du på 

mittuppslaget. Servering börjar en timme 

innan gudstjänsten. 
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Konfirmand 2019-2020!
Även i år är konfirmationsläsningen gemensam för 
Burseryds och Villstads församlingar. 
Tisdagen 11/6 kl 18.00 är det infomöte i Smålandsstenars 
församlingshem för dig som är intresserad. 

Har du frågor, hör av dig till 
Daniel Sternfeldt 0371-58 56 83 eller 
Kristina Torin 0371-325 83

Mamma- och pappakvällar
Tanken med våra mamma- och pappakvällar är att skapa 
en mötesplats och en stilla stund mitt i vardagens puls.   
Vi träffas i Smålandsstenars församlingshem mellan 
kl. 18.30 – 21.30. När vi träffas så äter vi något gott 
tillsammans och därefter har vi något program. Vi avslutar 
kvällen med en andakt. Dagar och tider för höstens träffar 
hittar du på vår hemsida fr.o.m. v. 35.

Stickcafé
Vill du lära dig sticka? Kan du redan lite 
grann – eller kan du mycket - kan hända 
virkar eller broderar du,  ja, alla är ni 
välkomna till stickcafé i Smålandsstenars församlingshem 
(barnlokalen). Vi träffas på måndagar kl. 18.30 – 21.00 var 
fjortonde dag jämn vecka med start 19 augusti.

Vi vill tacka alla barn och föräldrar 
för den här terminen, 
och önska er en fin sommar.
Välkomna tillbaka i höst!
Elisabeth, 
Rebecka, Daniel

Start v. 35

2005:orse hit!

Höstterminens starttider
för barn- och ungdomsverksamhet
Följande grupper startar v.35 
och träffas i Smålandsstenars 
församlingshem, barnlokalen

Måndax (för barn födda 2011 – 2013) 
Måndagar 13:30-16:15 med start 26 augusti. 
Anmälan från och med 15 augusti till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Stor och liten (föräldrar-barn 0 år och uppåt) 
Tisdagar 9:30-11:30 med start 27 augusti. 

Himlaskoj (för barn födda 2014 - 2015) 
Tisdagar 14.30-16.00 med start 27 augusti. 
Anmälan från och med 15 augusti till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Äventyret (för barn födda 2007-2010) 
Onsdagar 14:30-16:30 med start 11 september 
(obs startdatum). Info om anmälan kommer i nästa 
nummer av Kyrkdörren.

Fler grupper kommer att starta under hösten för årskurs 5 
och 6. Mer info kommer, håll utkik på vår hemsida.

Kyrkans Unga (för årskurs 7 och uppåt) 
Fredagar 18:30-21:30 med start 30 augusti

Mer information om våra 
verksamheter finns på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/villstad

Välkommen Oscar!
Nu när vår kantor Rebecka 
Svanberg ska gå hem på 
föräldraledighet kommer 
Oscar Knutsson gå in som 
vikarie för Rebecka. Oscar 
börjar hos oss den 10 juni.

Bor: Gnosjö
Familj: Far, Mor, två bröder och flickvän 
Favoritpsalm: Mycket svår fråga! Jag har många favoriter och 
alla har sin plats i kyrkoåret och vilken slags gudstjänst det är. 
Favoritblomma: Prästkrage (inget skämt). 
Favoritmat: Köttgryta.
Intressen: Musik, jakt och friluftsliv. 
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VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

JUNI   
9 Pingstdagen 18.00 Kvällmässa
16 Heliga trefaldighets dag 18.00 
 Sommarmusik, se mittuppslaget.
30 2:a sönd e trefaldighet 19.00 Kvällmässa
   
JULI   
7 3:e sönd e trefaldighet 19.00 Gudstjänst
21 Apostladagen 15.00 Friluftsgudstjänst i Tabo
28 6:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa
   
AUG   
4 Kristi förklarings dag 19.00 Gudstjänst
11 8:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa
18 9:e sönd e trefaldighet 10.00 Pilgrimsvandring.
 Från Burseryds kyrka till Villstads kyrka, 
 se info sid. 23
25 10:e sönd e trefaldighet 19.00 Kvällsmässa

SEPT  
1 11:e sönd e trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst

SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
JUNI  
2 Söndagen före Pingst 10.00 Mässa
9 Pingstdagen 10.00 Gudstjänst
16 Heliga trefaldighets dag 10.00 Mässa
22 Midsommardagen 15.00 Friluftsgudstjänst 
 i Hembygdsparken. Kaffeservering. 
 Vid regn i Östanskogsstugan. 
 Husen och museet är öppna.
23 Heliga Johannes döparens dag 10.00 Mässa
30 2:a sönd e trefaldighet 10.00 Gudstjänst

JULI  
7 3:e sönd e trefaldighet 10.00 Mässa
14 4:e sönd e trefaldighet 10.00 
 Ekumenisk gudstjänst på Tre Björkar.
28 6:e sönd e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
  
AUG  
4 Kristi förklarings dag 10.00 Mässa
11 8:e sönd e trefaldighet 15.00  Friluftsgudstjänst 
 vid Emilias stuga.
18 9:e sönd e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
25 10:e sönd e trefaldighet 10.00 Gudstjänst

SEPT  
1 11:e sönd e trefaldighet 10.00 Mässa. 
 Välkomnande av årets konfirmander.

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) 

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

Gilla oss på
FACEBOOK

DU BEHÖVS I VILLSTADS FÖRSAMLING 

BLI VOLONTÄR DU MED!

Vill du veta mer?

Kontakta församlingsherde Anders Hullfors på: 

anders.hullfors@svenskakyrkan.se



Söndag 30/6 kl. 19.00 i Reftele kyrka  
”Till din blomstrande äng” med Reftele kyrkokör och 
Lena Björn, flöjt. 

Söndag 30/6 kl.19.00 i Stengårdshults kyrka
”Musik i sommarkväll” med Otto Johanssons jazztrio, 
Otto Johansson, bas, Ludvig Ros, gitarr och sång och 
Axel Andersson, piano och sång.

Torsdag 4/7 kl.19.00 i Öreryds kyrka
”Du går aldrig ensam” – pop och visa i sommarskrud. 
Katarina, Adina, Hilda och Julia Löf samt Jacob Mild.

Söndag 7/7 kl. 19.00 i Kållerstad kyrka 
”Lina Sandell – en musikalisk monolog” Emy Stahl gestaltar den 
kända psalmförfattaren i ord och ton.

Söndag 7/7 kl.19.00 i Valdshults kyrka
”Musik i sommarkväll” med Anders Josefsson-Aljered, orgel och 
piano och Linda Aljered, sång.

Måndag 8/7 kl. 19.00 i Bosebo kyrka
”Virtuost mandolinspel” Lars Forslund, mandolin och en italiensk 
cembalist.

Onsdag 10/7 kl. 19.00 i Hembygdsparken, Reftele 
”Musik i sommarkväll” Nordisk folkmusik med gruppen Boundless 
som består av Anna-Karin Andersson fiol, hardangerfela och sång 
samt Fredrik Ohlsson gitarr, durspel och sång.

Torsdag 11/7 kl.19.00 i Stengårdshults kyrka
”Klassisk sommarkväll” med Oscar Knutsson, 
fiol och Albert van Pham, piano

Söndag 14/7 kl. 18.00 i Gyllenfors kapell
”I form av ett päron” Gruppen VIMA består av Malin Andersson, 
cello, Anders Rowell, flöjt, Victor Rechenberg, piano och Anders 
Bergman, orgel, piano, kontrabas.

Söndag 14/7 kl.19.00 i Norra Hestra kyrka
”Musik i sommarkväll” med Oskar Andersson, fiol och Marcus 
Gunnarsson, piano. Båda verksamma som musiklärare i 
musikskolan i Gislaved.

Torsdag 18/7 kl.19.00 i Valdshults kyrka
”Musik i sommarkväll” med Daniel Hjelm, sång och Stina Hjelm, 
sång och piano.

Sommarmusik 2019 
Gislaveds Pastorat
(Se separat ruta för Sandviksveckorna)

Söndag 2/6 kl. 18.00 i Anderstorps kyrka
”Consilium Cantores – tre tenorer” Jakob Svensson, 
Linus Borg och Carl Flyman

Söndag 9/6 kl. 18.00 i Sandviks kyrka
Musikgudstjänst med Burseryds kyrkokör, Susanne Klarén, 
sång och Lena Björn, flöjt.

Söndag 16/6 kl. 18.00 i Anderstorps kyrka
”Gott och blandat” med Familjen Kardebratt - Henrik, 
Helen, Tilde och Albin

Söndag 16/6 kl. 18.00 i Bosebo kyrka
Våthult-Bosebo kyrkokör med instrumentalister.

Söndag 16/6 kl. 18.00 i Södra Hestra kyrka 
Musikgudstjänst med Kyrkokören Glädjen, Kenneth Benjaminsson, 
sång och Per Elvinsson, fiol.

Söndag 16/6 kl. 18.00 i Villstads kyrka
Kyrkokörens sommarmusik tillsammans med 
Mikael Karlsson och Magnus Karlsson.

Söndag 16/6 kl. 19.00 i Ås kyrka 
”Den blomstertid nu kommer” medverkan av Cantuskören.

Midsommarafton 21/6 OBS kl. 16.30  Båraryds kyrka
”En musikalisk sommarmeny mellan sillen och grillen!”  Anders 
Bergman, Alma Petersson, Jane Petersson och Marie Åberg.

Söndag 23/6 kl. 18.00 i Södra Hestra kyrka
Kvällsmässa med orgelmusik.

Söndag 23/6 kl. 19.00 i Reftele kyrka  
”Skaparens skönaste verk” med Anders Lorentzon baryton, 
Katarina och Jonas Hylthén trumpet och Aina Bolmvall, orgel. 

Torsdag 27/6 kl.19.00 i Norra Hestra kyrka
”Pärlor för sång och piano” Karl-Johan Gollnik spelar och sjunger.

Söndag 30/6 kl. 18.00 i Anderstorps kyrka
”Kom låt oss vandra ut, i den kärlek som aldrig tar slut” 
Sånger om kärlek och sommar
Isac Johansson, Evelina Andersson och Yvonne Lindström
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Söndag 21/7 kl.19.00 i Öreryds kyrka
”Folkmusik i sommarskrud” Folkmusikgruppen ”Trinning” med 
Karin Sjöberg, Åsa Björkman och Anna Dahlgren.

Söndag 4/8 kl. 18.00 i Båraryds kyrka 
Ingrid Andersson, sång och violin, Johanna Nordliden, cello. 
Ricky Burton ackompanjatör.

Söndag 4/8 kl. 19.00 i Ås kyrka  
”Himlens vind och jordens fång” - Nedslag i Sissel Kyrkjebøs 
sångskatt. Lina Mayïm sång, Aina Bolmvall piano.

Torsdag 8/8 kl. 18.00 i Anderstorps församlingshem
Musikcafé med sväng: ”En alla tiders Sven-Ingvarsmix” med 
Gudrun Seifert, Mats Ericsson och Janne-Hennrix

Söndag 11/8 kl. 18.00 i Våthults kyrka
Kristin Kennemark, fiol och Jonathan Bernhardsson, klassisk gitarr.

Söndag 11/8 kl. 19.00 i Kållerstad kyrka  
”Ett musikaliskt fyrverkeri” Familjen Hellgren spelar på möjliga och 
omöjliga instrument.

Söndag 18/8 kl. 18.00 i Anderstorps kyrka
”When the saints go marching in, I will be in that number!”
Spirituellt sväng med Charlotte Polson, saxofon, Yvonne Lindström, 
piano och Carl Persson, slagverk

Söndag 25/8 kl. 18.00 i Gislaveds kyrka. 
”Om det inte kärlek é…” Susanne Klarén, sång, Mikael Karlsson, 
flygelhorn & trumpet och Ricky Burton, orgel och piano.

Söndag 1/9 kl. 18.00 i Bosebo kyrka
”Goda Hopp” a capella grupp från Varberg.

Välkommen till Sandviksveckorna 2019

Söndag 7/7 15.00 ”Att komma hem” 
Sånger som med utgångspunkt i livet på jorden blickar 
mot det himmelska. Karin Fjellander, sång och Dorothea 
Lockman, violin och piano.

Tisdag 9/7 15.00 Burseryds pensionärskör.

Torsdag 11/7 18.00 ”En musikalisk sommarbuffé” 
Kenneth Benjaminsson.

Söndag 14/7 15.00 Klassisk musik av bl a Brahms, 
Mussorgskij och Tor Aulin. Mässa.
Marcus Gunnarsson, piano och Oscar Andersson, violin. 

Tisdag 16/7 15.00 ”Som en sommarvind” 
Owe och Ylva Ericsson.

Torsdag 18/7 18.00 Klassiker på vårt sätt i glädjens färg, 
röst, vind och bud
Daniel Sternfeldt, sång och Aina Bolmvall, orgel

Söndag 21/7 15.00 Sommarmusik med Elin Söderlund.

Tisdag 23/7 15.00 15 ”Heaven – en homage till Monica 
Zetterlund och Alice Babs” 
Daniel Jarl, piano och Matilda Lundström, sång.

Torsdag 25/7 18.00 Önskepsalmer 
med Lars Eklund och Rebecka Palmgren Ashour. 
Kom och önska din favoritpsalm!

Söndag 28/7 15.00  ”Med ögon känsliga för grönt” 
– sånger och visor med Rebecka Palmgren Ashour och 
Petra Dyeson

Tisdag 30/7 15.00 ”Sommarfavoriter – glädje, sväng och 
innerliga improvisationer” 
Charlotte Polson, altsaxofon och Rebecka Palmgren Ashour, 
piano och orgel.

Torsdag 1/8 18.00 ’’Psalmer och visor i jazzton’’ 
Psalmjazztrion Hulegårds kapell.

Söndag 4/8 18.00 ”På en dagsfärsk sommaräng” 
med Ola Viktorsson, Sayaka Oguni och Magdalena Odén
 - en lokal grupp gärna med global repertoar. Mässa.

Tisdag 6/8 15.00 Mikaela Simonsson sjunger sina sånger 
och berättar om hur de såg dagens ljus. I en varm färgkaskad 
når musiken dig som lyssnar på ett personligt sätt.

Torsdag 8/8 18.00 ”Dansbandsquiz” 
med Anders & Elisabeth Hullfors samt PELOZ orkester.
Medtag stol/filt, vi sitter ute på udden.

Söndag 11/8 15.00 ”Augustitoner” 
– blandade sånger med VINN. Helene Englund, 
Anna Klasson, Jonas Persson, Stefan Liljekvist.
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Konfirmationsläger
Den 13-15 april var vi på konfirmandläger på 
Vårdnäs stiftsgård utanför Linköping. 
Vi gick en teambildningsbana, tävlade i en 
10-kamp mot det onda samt firade gudstjänst 
tillsammans. Lägret avslutades med en guidad 
tur i Linköpings domkyrka.

Vi välkomnar Anders 
Larsson som ny 
vaktmästare i vår 
församling. 
Anders är uppväxt i Reftele 
och bor här med sin familj. 
Anders har tidigare arbetat 
inom industri samt som 
bilmekaniker. Han har sedan en tid tillbaka provat på att 
arbeta som kyrkvaktmästare. Anders berättar att det är 
mycket att ta in och lära men trivs mycket bra med de 
blandade arbetsuppgifterna. 

En viktig och stor del av arbetet som kyrkvaktmästare är 
mötet med församlingsbor i och kring kyrkan, något som 
Anders trivs utmärkt med. På fritiden ägnar Anders gärna 
sin tid med att meka med gamla bilar, motorcyklar eller ta 
en sväng med husvagnen. 

KÖRSÅNG 
Snart tar körerna sommarlov men 
startar igen under v35. 
Reftele kyrkokör övar tisdagar kl. 19.30 i Reftele 
församlingshem, ledare är: Daniel Andersson, 070-3569120
Cantuskören övar onsdagar kl. 19.30 i Ås kyrka,                                                                                       
ledare är Petra Dyeson, 070-3569154

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN MED 
SÅNGGEMENSKAP, 
BÅDE ”GAMLA” OCH NYA SÅNGARE!!

KONSERT - Sånger för Livet 2019 
Läkarmissionens kör- och konsertprojekt till förmån för      

föräldralösa och utsatta barn. Sofia Källgren och stor 
kör under ledning av Lars ”Lisa” Andersson

Arrangörer:

5 oktober i Reftele Kyrka kl. 16.00

Biljetter säljs via Ticketmaster.se, pastorsexpeditionen i 
Gislaved, församlingshemmet i Reftele samt i kyrkan på 

konsertdagen från kl.13.00 
Pris 198:- 

Insläpp 45 minuter före konsertstart.
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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)

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
JUNI
 2 Sönd f pingst 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
 9 Pingstdagen  10.00  Högmässa i minneslunden på Reftele kyrkogård, 
    Sång Barbro Liljedahl, kyrkkaffe 
   14.00 Ekumenisk gudstjänst i Slättahult, sånggrupp, 
    medtag kaffekorg 
 16 heliga Tref dag 10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Ås kyrka, kvällskaffe
    Se mittuppslaget
 21 Midsommarafton  15.00 Midsommarfirande i Reftele hembygdspark 
 22 Midsommardagen  10.00 Gudstjänst på gamla kyrkogården Kållerstad, kyrkkaffe 
   16.00 Gudstjänst på gamla kyrkogården Ås, 
    medtag kaffekorg
 23 Helige Johannes döparens dag  19.00 Musik i sommarkväll i Reftele kyrka, kvällskaffe 
    Se mittuppslaget
 30  2 sönd e tref 10.00 Högmässa i Ås kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Reftele kyrka, kvällskaffe 
    Se mittuppslaget
JULI
 7 3 sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Kållerstad kyrka, kvällskaffe 
    Se mittuppslaget
 10 onsdag 19.00 Musik i sommarkväll i Reftele hembygdspark, servering, se mittuppslaget
 13 lördag 18.00 Ikongudstjänst i kapellet i Ås kyrka
 14 4 sönd e tref  10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka
 21 Apostladagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
 27 lördag 13.30 Bolmendagen, öppen kyrka i Ås kl. 13.30-16.00
   16.00 Gudstjänst i Ås kyrka
 28 6 sönd e tref  10.00 Ekumenisk gudstjänst på Berghäll Reftele, 
    sång SPF-kören
AUG
 4 Kristi förklaringsdag  15.00 Gudstjänst i Hultsbråta, kyrkkaffe 
   19.00 Musik i sommarkväll i Ås kyrka, kvällskaffe
    Se mittuppslaget
 11 8 sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka
   19.00 Musik i sommarkväll i Kållerstad kyrka, kvällskaffe 
    Se mittuppslaget
 18 9 sönd e tref  10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
 25 10 sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka med välkomnande av årets konfirmander
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
SEPT
 1 11 sönd e tref  10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstad missionshus, 
    sångmedverkan, servering

Bolmendagen

Är det Öppen kyrka i Ås 13.30–16.00. 

Kaffeservering. Kom och titta på vår fina 

kyrka, drick en kopp kaffe och ta en stilla 

stund i kyrkbänken. Klockan 16.00 Gudstjänst 

som leds av Björn Berggren. Välkommen!

Pilgrimsvandringar!

Mer information om 

vandringen finns på sidan 23.
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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, erfarenheter 
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 konfirmationsgudstjänst.

Är du inte döpt så kan det ske under konfirmationstiden. 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 
konfirmandarbetet, 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 1 september i 
Gislaveds kyrka. Då får du mer detaljerad information om 
konfirmandgruppen du anmält dig till, möjlighet att byta grupp 
om du vill det samt anmäla dig om du inte redan gjort det.

Har du frågor kontakta: Maria Rickardsson, diakon
maria.rickardsson@svenskakyrkan.se
Per-Erik Åkermo, kyrkoherde
per-erik.akermo@svenskakyrkan.se

Kyrkvärd
Vi har fått en ny kyrkvärd i 
Gislaved församling, 
som heter Cathrine 
Törnberg. 

Skulle du också vilja bli 
kyrkvärd eller vill hjälpa 
till med något annat i vår 
församling, hör av dig till 
församlingsrådets ordförande 
Jes Hedensted jes.hedensted@svenskakyrkan.se, 
församlingsherde Marianne Nilsson, 0371-836 56 
marianne.b.nilsson@svenskakyrkan.se
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DGISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER

JUNI   
2 Söndagen före Pingst 18.00 Mässa
9 Pingstdagen 11.00 Högmässa
16 Heliga trefaldighets dag 11.00 Gudstjänst
22 Midsommardagen 11.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. 
23 Heliga Johannes döparens dag 18.00 Gudstjänst
30 2:a sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa
   
JULI   
7 3:e sönd e trefaldighet 11.00 Gudstjänst
14 4:e sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa
21 Apostladagen 18.00 Gudstjänst
28 6:e sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa
   
AUG   
11 8:e sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa
18 9:e sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa

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

Pastorsexpeditionen är öppen: Mån-tors kl 09.00-12.00 och kl 13.00-15.00, fre kl 09.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved - Besöksadress N. Storgatan 10 -12, 332 30 Gislaveds
(för sommartider se sid 22)

GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
JUNI   
16 Heliga trefaldighets dag 18.00 Mässa
   
JULI   
14 4:e sönd e trefaldighet 18.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.
   
AUG   
25 10:e sönd e trefaldighet 18.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.

Med reservation för ändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Gyllenfors kapell: 123 238 37 50
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JUNI 
2 Söndagen före Pingst 11.00 Gudstjänst
9 Pingstdagen 18.00 Mässa
21 Midsommarafton 16.30 Sommarmusik. Se mittuppslaget.
30 2:a sönd e trefaldighet 18.00 Gudstjänst
   
JULI   
8 Måndag 16.00 Andakt
9 Tisdag 16.00 Andakt
10 Onsdag 16.00 Andakt
11 Torsdag 16.00 Andakt
12 Fredag 16.00 Andakt
   
AUG   
4 Kristi förklarings dag 18.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.

Med reservation för ändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Båraryds kyrka: 123 237 13 00

Sommarkyrka i Båraryds kyrka
8-12 juli 2019

Välkomna till Båraryds kyrka, servering 
med kaffe och hembakat, visning av 

kyrkan och utställningar från Båraryd 
varje dag under veckan.

Sommarkyrkan är öppen 
Måndag till fredag 8-12 juli kl 14.00–17.00

Kl. 15.00 programpunkter som 
vi återkommer med i annonser och på hemsidan.

Andakt varje dag kl. 16.00. 
Kaffeservering med hembakat!

Välkomna!
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LTVÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
JUNI   
9 Pingstdagen 09.30 Friluftsgudstjänst på logen i Gulleryd
23 Heliga Johannes döparens dag 15.00 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet
30 2:a sönd e trefaldighet 11.00 Högmässa   
JULI   
3 onsdag 18.00 Mässa med musik
10 onsdag 18.00 Mässa med musik
17 onsdag 18.00 Mässa med musik
24 onsdag 18.00 Mässa med musik
31 onsdag 18.00 Mässa med musik   
AUG   
11 8:e sönd e trefaldighet 18.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.
25 10:e sönd e trefaldighet 11.00 Gudstjänst

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Sommaröppet i Våthults kyrka 
Låt Våthults gamla medeltidskyrka bli ert utflyktsmål en 
onsdagseftermiddag i juli! Varje onsdag är kyrkan öppen 
kl. 15.00 -19.00. Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan 
och fika. Varje kväll avslutas med mässa och fin musik 
kl. 18.00 obs tiden!

Följande onsdagar är kyrkan öppen: 
3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7

För program håll utkik i vår annons i Västboandan 
och på vår hemsida. VÄLKOMNA!

Församlingsrådet i Våthult

Söndagen den 31 mars kl. 18.00 i Våthults kyrka 
hade vi mässa och efteråt trevlig gemenskap med kaffe 

och fralla samt brödförsäljning.
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BO BOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER
JUNI   
16 Heliga trefaldighets dag 18.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.
22 Midsommardagen 14.00 Friluftsgudstjänst i Gäddviken.
   
JULI   
8 måndag 19.00 Sommarmusik. Se mittuppslaget.
   
AUG  
4 Kristi förklarings dag 16.00 Gudstjänst på vinden i Bosebo församlingshem
18 9:e sönd e trefaldighet 16.00 Friluftsgudstjänst i Törås

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Har ni hört sången om orgeln på vinden? 
Har ni sett kyrkan på vinden? 
Känner ni till pastoratet bonuskyrka? 

Bosebo har haft flera kyrkor. Den första byggdes 1652. Den 
revs 1894 för att ge plats åt en större kyrka. 1600-talskyrkan 
såldes till Kulturen i Lund. 1895 års kyrka var undermåligt 
byggd och 1957 beslöt församlingen att bygga en ny kyrka.
Då den gamla kyrkan revs tog man tillvara altaruppsats, 
altarring m.m. Detta har sedan monterats upp på vinden i 
församlingshemmet (f.d. Bosebo skola).

Alla inventarier är i originalmålning vilket är mycket ovanligt 
enligt Länsmuseet i Jönköping. Församlingen firar gudstjänst 
här en gång varje år. 

Du är välkommen hit på gudstjänst 
söndagen den 4 augusti kl. 16.00

/Gunilla Persson, vaktmästare i Bosebo församling.
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Kantor- Är det ett heltidsjobb?
När jag för några år sedan skulle börja min 
anställning som kyrkomusiker fick jag denna fråga, 
kanske många tänker att kantorn spelar i kyrkan 
på söndag förmiddag men sedan är det väl inte så 
mycket mer? Jo, det vill jag nog påstå att det är.                         
I min kantorstjänst i Västbo Sankt Sigfrids församling ingår det 
förutom tjänstgöring på söndagens gudstjänster, som förstås 
kräver förberedelser med övning osv, även förrättningar som 
dop (oftast på lördagar), begravningar under veckan och någon 
vigsel då och då. Inför dessa förrättningar blir det ibland en del 
kontakt med familjen angående önskemål om musik. När den väl 
är bestämd gäller det att hitta noter och sedan börja öva. Ibland är 
det också solister som ska medverka och övas tillsammans med. 

På veckodagarna är det gudstjänster på äldreboenden, 
pensionärssamlingar, middagsbön vid sopplunch mm. Jag är även 
med i våra barngrupper några gånger per termin. Där sjunger 
vi och leker, pysslar samt fikar. Det förkommer också att jag har 
pianoelever. Jag är även med i konfirmandarbetet några gånger 
per år. En viss del av instrumentvård ingår också, både orglar och 
pianon kräver lite omsorg.

En stor del av tiden går åt till körverksamhet. Jag leder 
Cantuskören i Ås som är en fyr-stämmig blandad kör för alla 
åldrar, de övar en kväll per vecka och förutom att medverka på 
gudstjänster arrangerar de också cafékvällar, allsångsstunder mm. 
Inför en termin med kören går det åt en hel del förberedelser, man 
ska leta repertoar, skaffa noter, sortera noter, öva in stämmor, göra 
terminsscheman och hålla kontakt med körmedlemmar.        
    
Utöver kyrkans alla traditionella gudstjänster under året arrangerar 
vi ibland konserter och musikgudstjänster som t ex till hösten då 
det blir en ”Sånger för livet-konsert” i Reftele kyrka i samarbete 
med Läkarmissionen. Inför dylika stora projekt går det åt mycket 
förarbete med planering och praktiska saker. Under sommaren har 
vi flera ”Musik i Sommarkväll”, då är det musiker och sångare som 
ska bokas, det blir alltid en del pappershantering kring utbetalning 
av arvode osv. Affischer och annonser ska skrivas. Det förs också 
en hel del statistik, rapportering till STIM mm. 

Att vara kantor innebär mycket planering, dels långsiktig, t ex 
gudstjänstschemat som planeras tillsammans med präster och 
övriga musiker i det ”östra området” i pastoratet, dvs Reftele och 
Anderstorp, mer än ett halvår i förväg. På kortare sikt samarbetar 
man med det lokala arbetslaget bestående av präst, musiker, 

diakon och församlingsassistenter. 
Tillsammans med de ideella 
medarbetarna i gudstjänstgrupperna 
planeras de gudstjänster som ligger 
några månader framåt, de väljer 
psalmer ihop med musiker och 
präster.

Man kan lugnt säga att kantorsyrket 
är mycket varierat, man träffar många olika 
människor i alla åldrar och i olika situationer. På bara en 
vecka kan jag möta både sorgehus, brudpar, dopfamiljer och 
gudstjänstdeltagare samt alla övriga församlingsbor mitt i livet. 
Dessutom känns det som en stor ynnest att på heltid få pyssla med 
det som tidigare endast var en hobby, nämligen sång och musik.

Sång och musik betyder mycket för många i nästan alla 
sammanhang. Den tunga begravningsdagen blir något ljusare 
med vacker musik, pampig orgelmusik gör vigseln ännu mer 
högtidlig, psalmsång och körsång ramar in gudstjänsten och får 
bli en lovsång till Gud. Musik gör helt enkelt livet lite lättare och 
vackrare.

Jag vill också passa på att citera en av mina 
favoritpsalmer, ps 259.

Saliga visshet, Jesus är min! Himmelens glädje fyller mitt 
sinn. Född av hans Ande, ren i hans blod, får jag förtröstan, 
styrka och mod. Han är min glädje, han är min sång, 
honom jag prisar livsdagen lång.   

//Petra Dyeson
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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 kyrkogårdsförvaltning

Tack Ann-Marie!
Efter drygt 33 år lämnar nu 
Ann-Marie Svensson sin 
tjänst som kanslist i Gislaveds 
pastorat för att gå i pension. 
Ann-Marie har arbetar som 
kanslist och som spindeln i 
nätet i Norra Hestra församling 
största delen av tiden.  
När storpastoratet bildades 
2016 var det naturligt för henne att följa med som kanslist 
till Kyrkans hus i Gislaved. Ann-Marie har haft kvar sitt 
huvudansvar för Norra Hestra församling samt även för 
Anderstorps församling. Tack säger vi från hela pastoratet 
för allt gott arbete och önskar dig Guds välsignelse. 

Hej då! 
Då jag nu är redo för nästa steg i livet, att vara pensionär 
och få njuta mer av fritid, hobby och familj vill jag säga ett 
stort tack till kollegor, medarbetare och församlingsbor 
som jag fått lära känna under alla mina år som kanslist i 
Norra Hestra och i Gislaveds pastorat.
Jag önskar min efterträdare Malin Lindahl lycka till i sina 
nya arbetsuppgifter i Kyrkans hus.

Jag kommer att sakna Er!
Trevlig sommar/ Ann-Marie Svensson

Ny vaktmästarorganisation
För att effektivisera vårt arbete började vi med vår 
nya organisation för våra vaktmästare den 1 april. Det 
innebär att istället för en förman som hade ansvar för ett 
distrikt bestående av två församlingar kommer vi nu att 
ha en samordnande vaktmästare per församling. Vidare 
kommer en Service- och kyrkogårdstekniker att ta hand om 
förmännens tidigare administrativa uppgifter.

Service – och kyrkogårdstekniker: Marcus Larsson
Samordnare för respektive församling:
Anderstorp – Mathias Johansson
Burseryd – Caroline Hjalmarsson
Gislaved, Bosebo och Våthult – Jonas Andersson
Norra Hestra – Mikael Karlsson
Villstad – Catrin Stenwall
Västbo Sankt Sigfrid – Stefan Liljekvist

Översta raden från vänster: Mikael, Jonas, Caroline, Marcus
Nedersta raden från vänster: Stefan, Mathias, Catrin

Sommartider på pastorsexpeditionerna!
Under perioden 12 juni - 21 augusti så kommer 
kanslipersonal inte bemanna pastorsexpeditionerna på 
onsdagar ute i våra församlingar. Pastorsexpeditionen i 
Gislaved har öppet hela sommaren. 

Under perioden 1 juli – 9 augusti har pastorsexpeditionen i 
Gislaved öppet alla vardagar kl. 09.00-12.00. 

Finns det möjlighet så svarar vi även på andra tider. 
Välkomna!
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Pilgrimsvandringar
Söndagen den 18 augusti. Pilgrimsvandring från Burseryds 
kyrka till Villstads kyrka. Vi börjar med mässa i Burseryd 
kl. 10 och vandrar därefter österut längs gamla häradsvägen. 
Medtag fikakorg, bra skor och kläder efter väder. Vandringen 
är ca 12 km lång och vi kommer ha ett extra matstopp där 
vi bjuder på något att äta. Avslutning i Villstads kyrka när 
vi kommer fram. Vi ordnar transport tillbaka till bilarna i 
Burseryd där vi beräknas vara igen ca kl 16. 

Söndagen den 15 september är det pilgrimsvandring I 
Reftele.  Vi börjar med gudstjänst kl 10 och efter detta 
blir det vandring på cirka 8 km. Vandringen blir i och 
kring de byar som ligger runt kyrkan.  Medtag fikakorg, 
skor och kläder efter väder. Mer information kommer i 
nästkommande Kyrkdörr. 

Oratoriekören laddar upp!
Oratoriekören laddar för storsatsning 26-27 oktober 
då vi sjunger John Rutters bedårande Requiem med 
symfoniorkester. Mer information kommer i nästa nummer 
av Kyrkdörren.

Är du van körsångare som vill vara med i detta projekt 
hör av dig till körledaren Ricky Burton 0371-836 82.

Pastoratets barngudstjänst i Villstads kyrka 
Barn från pastoratets församlingar sjöng härliga sånger, 
vi fick även vara med om ett roligt drama. Eftermiddagen 

avslutades med korv och bröd på Kyrkbacken.



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

12 SKÄL  till att vara med i Svenska kyrkan

Vill  du  bli  medlem?

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan 
vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet 
med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem 
gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga 
verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

1. Omfattande barnverksamhet från 0 år och uppåt
2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
3. Gudstjänster för alla, i glädje, sorg, förtvivlan och hopp
4. Gemenskapsträffar
5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
6. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med och stöd till de som sörjer
7. Ett rikt musikliv med körer och musiker
8. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
9. Konfirmand- och ungdomsverksamhet
10. Stöd till människor som är på flykt eller är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
11. Möte med svenskar som befinner sig utomlands
12. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan. Fyll i, klipp ut och skicka till: 
Gislaveds pastorat, Box 83, 332 22 Gislaved 

Namn .........................................................................................................  Personnummer ......................................................................................

Adress .......................................................................................................  Postadress .................................................................................................

Ort och datum ....................................................................................  Telefon ..........................................................................................................

Namnteckning .....................................................................................


