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”En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.

Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.

Och solens ljus
och lundens sus

och vågens sorl bland viden

förkunna sommartiden”

Psalm: 201
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Vi lever alla i en märklig tid där både 
oro och frustration präglar vårt liv 
och samhälle. Kyrkan vill finnas som 
en trygg och stabil enhet.
Om du behöver hjälp eller stöd är du alltid välkommen att höra 
av dig. Vi ber för att detta ska nå sitt slut och att vi ska kunna 
hitta nya möjligheter efter det vi fått lära oss av pandemins 
framfart.

I Gislaveds pastorat har vi försökt ställa om vår verksamhet 
så att den ska vara säker för alla som vill och kan komma. Vi 
har som ni säkert märkt inga offentliga gudstjänster just nu. 
Istället finns en inspelad gudstjänst varje söndag och helgdag 
som du hittar på vår hemsida, dessutom finns där morgon- och 
aftonbön varje dag och musikandakter varje vecka. Även om 
vi inte träffas rent fysiskt ber vi i våra kyrkor varje söndag, det 
kallas för bön i våra predikoturer. Då finns präst och kantor på 
plats för att läsa evangeliet och be för församlingen. I skrivande 
stund har vi tagit beslut om att detta kommer att fortsätta 
även under juni månad. Skulle en förändring ske kommer vi att 
annonsera detta på vår hemsida och i tidningen. När du hör 
kyrkans klockor ringa vet du att vi finns där för att be för oss 
alla och vår framtid.

Vi ser alla fram emot den dag då vi kan återgå till att fira 
gudstjänsterna som vi brukar göra. 
Den begränsning vi nu har i våra församlingar kommer inte att 
fortsätta efter corona utan då kommer varje församling att få 
sina ordinarie gudstjänster igen.

Vi saknar inte bara att få fira gudstjänst utan vi saknar även 
vårt kyrkkaffe, därför vill vi dela med oss av lite kakrecept i 
detta nummer. Så vill du baka lite extra i sommar får du våra 
favoritrecept.

Vi gör vårt bästa för att hitta nya vägar i våra församlingar. 
Skulle du behöva hjälp att handla eller få något från apoteket 
hjälper vi gärna till. Kontakta oss gärna så kommer vi till dig. Är 
det ensamt och du saknar någon att prata med ringer vi gärna 
till dig för att prata bort en stund. Vi gör inga hembesök både 
för att skydda dig och oss själva men vi finns fortfarande och 
hjälper gärna till med det som går.
I dessa tider då inget är sig riktigt likt får vi ta till oss Psaltarens 
ord ”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, 
som aldrig svikit.” Ps 46.

Tack och lov händer det även positiva saker. Gislaveds 
pastorat har fått ta emot Regnbågsnyckeln. Personal och 
förtroendevalda har genomgått en process av samtal, 
utbildning och reflektion. Efter detta har vår mångfaldsvision 
tagits fram och vi har tagit emot regnbågsmärket. Vi hoppas 
att alla redan innan känt sig inkluderade och välkomna i 
vår gemenskap men det går alltid att fortsätta utvecklas 
tillsammans och bli den kyrka som törs stå på den utsatte och 
marginaliserades sida.

Vi behöver också något att se fram emot och för mig är en 
sådan sak att vi har bjudit in kakdrottningen Birgitta Rasmusson 
att komma till oss i höst. Då får vi lyssna till hennes berättelse 
om kafferepet och förhoppningsvis äta goda kakor tillsammans. 
Kanske vill någon baka från de recept vi delat med oss av.
Jag önskar att vi ska få möta en sommar med vila och solsken 
och framförallt att vi snart får träffa varandra igen i våra kyrkor.

/ Per-Erik Åkermo, kyrkoherde

Märklig tid...



G
em

en
sa

m
t

3

När jag var yngre blev jag alltid besviken om 
det inte serverades kyrkkaffe efter gudstjänsten. 
Samvaron och gemenskapen var något speciellt 
som jag inte ville missa.
Fika är en välkänd svensk, låt oss säga tradition, det är 
inget nytt. ”Swedish fika” är en term som idag nått långt 
utanför vårt lands gränser. Receptsamlingen Sju sorters 
kakor började ges ut redan 1945. I sviterna efter krigets 
ransonering tog nu intresset för kakor och bakning fart och 
en kakpristävling som fick in, inte mindre än 8000 recept 
blev grunden för boken som idag står i vart och vartannat 
kök. Ordet fika är belagt sedan 1910 och började användas 
på fängelset Långholmen och även bland sotarna. I det 
internetbaserade uppslagsverket Wikipedia kan vi läsa 
att ”Fika är en svensk samhällsinstitution som innebär 
mellanmänskligt umgänge i kombination med intagande av 
exempelvis kaffe och kaka.”

Det är nog någonstans i det mellanmänskliga umgänget 
vi kan hitta kyrkkaffet. Efter gudstjänsten där vi fått vända 
oss mot Gud får vi sedan vända oss till våra medmänniskor. 
Just ordet kyrkkaffe hittas första gången i tidningstext 
år 1920 och företeelsen skulle kunna ha sin bakgrund i 
väckelserörelsen. Funderingar finns också på att kyrkkaffet 
utvecklade och ersatte samtalen på kyrkbacken efter 
söndagens gudstjänst. Den som någon gång besökt ett 
kyrkkaffe vet att här avhandlas både stort och smått. 

Alltifrån vädret till 
dagens predikan 
till vad som är på 
gång i veckan.

I förordet till 
bakboken 
Kyrkkaffe skriver 
förlaget Libris: ”Vi 
tror på kyrkkaffets 
sakrament. Vi 
behöver varandra även 
efter gudstjänsten. När 
kyrkkaffet är som bäst kan det få 
bli just den välsignelsen: en måltid öppen för alla, en plats 
där vi, precis som i gudstjänsten (när den är som bäst), får 
rum med hela våra personligheter och kan ge till varandra. 
Oavsett om det är genom att baka, fråga hur veckan har 
varit, hälla upp kaffe, lyssna på den som måste få berätta 
något, berömma det goda kaffebrödet eller diska.”

Det är ingen tvekan om att kyrkkaffet är viktigt i 
församlingens liv. Till er som bakar och plockar fram, dricker 
kaffe och småpratar säger vi ett stort tack. Och till dig 
som ännu inte testat på kyrkkaffets ädla konst. Det är inte 
försent…

/ Rebecka Palmgren Ashour, 
f.d kantor i Burseryds församling

Kyrkkaffet – församlingens söndagsmys

Per-EriksPer-Eriks
KonjakskransarKonjakskransar
Ca 50 st

Ingredienser:
200 g smör
4 ½–5 dl vetemjöl
 1 dl strösocker
 2 msk konjak eller konjaksessens

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. Lägg bakplåtspapper 
 på två plåtar.
2. Hacka samman smör, mjöl och socker. Tillsätt 
 konjaken och arbeta ihop till en smidig deg. 
 Låt degen vila inlindad i plastfolie i kylen en stund.
3. Dela degen i mindre bitar. Rulla ut dessa till långa 
 smala längder och skär dem i ca 12 cm långa bitar. 
 Sno två bitar om varandra och forma dem till 
 kransar.
4. Lägg dem på plåtarna och grädda kakorna mitt 
 i ugnen i 8–10 min. Låt kallna på galler.
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Tipspromenad
Mellan 29 maj och 10 
juni kan du hämta en 
tipslapp och penna i 
kyrkan och gå en 
tipspromenad på 
vår kyrkogård. Start och mål i vapenhuset. 
Promenaden är gratis. Priser delas ut innan midsommar! 

Vem är den där nya prästen?
I augusti får vi en ny präst, Erling Resare, här 
presenterar han sig själv:

Ny och ny förresten. Så ny är han väl inte!
Snarare rätt använd. Det vill säga ”bättre
begagnad präst” i sina bästa år, om han 
får säga det själv. Återvändare. Var tillfällig 
vikarie i Gislaveds pastorat  under 4 månader 
för något år sedan och trivdes mycket bra med det. Både med 
arbetskamraterna och församlingsborna. 

Heter Erling Resare (ett inte allt för vanligt namn i Småland. 
Inte någon annanstans heller för den delen.) 
63 år ung. Uppväxt i Dalarna med tre systrar och föräldrar som alla 
flyttat till Varbergstrakten med sina familjer. Fyra vuxna barn 
utspridda i landet.

Största delen av yrkeslivet verksam i Luleå stift, Piteå och Boden 
med lite olika tjänster och inriktningar: vanlig församlingspräst, 
samarbetskyrkopräst Svenska kyrkan/EFS, kyrkoherde. militärpräst, 
sjukhuspräst, företagspräst (pappersbruk), studentpräst. Gillar 
att så att säga spela på andra spelplaner än den rent kyrkliga. 
Men förankringen i den gudstjänstfirande församlingen har alltid 
varit viktig. Och när gudstjänsten når fram, med delaktighet, 
teamarbete så trivs jag allra bäst.

Som person upplevs jag nog som trygg, lyssnande och rätt 
prestigelös. Mötet med människor, enskilt och i grupp, gärna 
med pedagogiska inslag är meningsfullt och roligt. På fritiden 
är jag gärna ute i naturen med frun, medelst pedaler eller 
apostlahästarna. Släktforskning är ett annat intresse. En och annan 
rolig historia snappar jag gärna upp. Behöver någon ny att roa frun med.

Hoppas på många givande möten med er församlingsbor, i 
gudstjänster, dop, vigslar, begravningar eller kanske bara ute på 
samhället när Coronapandemin lagt sig.

Med förväntan om många goda möten med er!
 / Erling Resare, ny komminister i Anderstorp 
och Västbo Sankt Sigfrids församlingar

Telefonnummer till personalen
Anna-Karin Gabrielsson, komminister ................0371-831 31
Gunilla Jarl, församlingsherde ............................0371-831 04
Emma Tolf, diakon ...............................................0371-831 34
Daniel Karlsson, diakoniassistent ........................0371-831 40
Yvonne Lindström, kantor ...................................0371-831 36
Ann-Sofie Nilsson, pedagog ................................0371-831 38
Marita Falk, pedagog ..........................................0371-831 43
Mathias Johansson, samordnare vaktmästare ...0371-831 42
Kristina Nilsson, vaktmästare ..............................0371-831 37
Jan Andersson, vaktmästare ...............................0371-831 41
Förskolan Arken...................................................0371-831 33
Gun Einarsson, förskolechef ...............................0371-831 68

Titta på gudstjänst
Nu när vi inte kan träffas och 
fira gudstjänst tillsammans 
kan vi i alla fall fira gudstjänst 
genom att titta på gudstjänst 
från vår egen kyrka.

Gå in på vår hemsida och leta dig fram till 
”Titta på gudstjänster från Anderstorps kyrka”. Om du sen 
klickar på den rutan så kommer du till alla de gudstjänster vi 
spelat in. Klicka på den gudstjänst du vill titta på så kommer 
den upp. Vår hemsida har adress: 
www.svenskakyrkan.se/anderstorp

De musikstunder vi har på tisdag och torsdag eftermiddag 
spelas in, så dem kan du titta på i efterhand på vår hemsida.

Pastoratet lägger också ut gudstjänster och andakter som du 
kan titta på. De flesta av dessa finns på vår hemsida också. 

Konfirmand 2021
Nu är det dags att anmäla sig till konfirmation!
På grund av coronatider har vi inte någon öppen 
informationssamling denna vår, men är du intresserad så 
anmäl dig via mail till marita.falk@svenskakyrkan.se eller till                                               
anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se 

Har du frågor ring: Anna-Karin 0371- 831 31, 
eller Marita 0371- 831 43.

Du är välkommen! Hoppas vi ses.
Gilla oss på
FACEBOOK
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I och med Coronaviruset lever vi nu i en speciell tid. En tid när vi behöver hjälpa varandra på 
flera sätt. Vi hjälper dig med att handla om det behövs, vill du prata - hör av dig, eller knacka 
på. Vi har en stor kyrka som vi kan sprida ut oss i där vi har musikstunder på eftermiddagen. 
Du är också välkommen att gå in i kyrkan när den är öppen. Under vecka 27 till 33 ber vi er att 
kontakta exp. i Gislaved på telefon: 0371-831 00 för att få hjälp.

Behöver du hjälp med att handla mat?
Vi vänder oss då främst till dig i en riskgrupp 
eller befinner dig i karantän. Vill du få hjälp så 
ring någon av nedanstående som samordnar: 
Förskolan Arken 070-595 17 29, Vaktmästare 
Kristina Nilsson 0371-831 37, Diakon Emma 

Tolf 0371-831 34, Pedagog Ann-Sofie Nilsson 0371-831 38. Vi 
kommer att hjälpa till efter förmåga och främst vardagar.

Enkel musikstund
På tisdagar och torsdagar kl. 14.00 har vi 
”Musikstund med dagens bibelord” i kyrkan. 
Det blir då också en enkel kopp kaffe för den 
som vill. Sista gången innan sommaren, 11/6 
Välkommen!

Behöver du prata med någon?
Om du har behov att prata med någon kontakta 
då: Prästen Anna-Karin Gabrielsson 0371- 831 
31, Pedagog Marita Falk 0371-831 43, Diakon 
Emma Tolf 0371-831 34 eller Diakoniassistent 
Daniel Karlsson 0371-831 40.

Öppen kyrka
Du som känner att det skulle vara fint att bara 
få gå in i vår fina kyrka och sitta ner en stund 
och kanske tända ett ljus i vår ljusbärare - 
välkommen in. Kyrkan är öppen dagtid.

Är du trött på din egen matlagning? 
Vill du dessutom stötta våra lokala restauranger?

Det är lättare för den som kan/får gå ut men 
kan vara mycket svårt för dig som är i riskgrupp 
eller i karantän. Du som tillhör någon av 
dessa grupper - använd dig av möjligheten till 
avhämtning av lunchmat med hjälp av oss!! 

Vi hjälper dig att hämta maten och köra den hem till dig! 
Gör så här: Ring oss och berätta vilket ställe du vill ha hämtat 
från och vad du vill äta. Gäller lunch. Vi ringer sen och beställer, 
hämtar och kör hem till dig. Betalning i första hand kontant men 
det finns även möjlighet till Swish. Vi hjälper till efter förmåga. 
Nummer att ringa: Förskolan Arken: 070-595 17 29, 
Vaktmästare Kristina Nilsson: 0371-831 37, 
Diakon Emma Tolf: 0371-831 34, Pedagog Ann-Sofie Nilsson: 
0371- 831 38. Välkommen att höra av dig!

Vill du prata bort en stund?
I dessa virustider... Är du uttråkad? Känner 
du för att bara prata bort en liten stund med 
någon? När skylten ”Vill du prata bort en stund 
- knacka” sitter uppsatt på fönstren längs med 
Parkgatan i församlingshemmet så finns vi lite 

olika människor i huset och kan prata bort en stund genom 
fönstret - i säkerhet från alla virusangrepp. Det går bra att prata 
om allt från väder, fotboll, Jesus, kyrkan, hästar eller vad det än 
är. Välkommen att knacka på vårt fönster!

Vi ställer om vår verksamhet
Håll utkik!
Håll utkik!

Det är mycket möjligt att vi kommer på 

fler saker att göra i dessa tider, så håll 

utkik på våra anslagstavlor, hemsida 

och facebook. Det kan bli med kort 

varsel som vi meddelar med tanke på 

väder till exempel. 

VaniljhornVaniljhorn
ca 50 st  |  Ugnsvärme: 175-200°

Ingredienser:
5-6 dl vetemjöl
200 gr margarin eller smör
2 msk vanillinsocker

Garnering: Strösocker

Gör så här:
1. Hacka samman mjöl, matfett och vanillinsocker 
 till en grynig massa. Arbeta ihop den med 
 händerna till en deg. 
2. Låt degen vila kallt en stund. 
3. Trilla ut degen i 8 cm långa pinnar, 
 något tjockare på mitten. 
4. Lägg dem på plåt och böj dem till horn. 
5. Grädda i 175-200 grader i ca 15 min
6. Vänd dem i socker medan de är varma.

Tack till lotterivinster

Tack till lotterivinster

Församlingen tackar alla företag,

restauranger och affärer 

som har skänkt vinster till lotterier 

till förmån för kyrkans internationella 

arbete. Stort tack!
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Nära men på avstånd
I mars månad var det som att hela världen drog i 
nödbromsen och allt blev plötsligt så annorlunda. 
Ingen av oss kunde i början av 2020 ana vad denna vår 
skulle innebära. Vi fick lära oss nya ord så som social 
distansering. Detta har inneburit att vi i församlingen 
har fått hitta nya vägar för att mötas, om än på lite 
avstånd. En ny aktivitet som vi numera erbjuder är 
promenadgrupper i både Ås och Reftele. För när allt 
annat stänger så har ju naturen fortfarande öppet! 
Efter promenaden så dricker vi en kopp kaffe utomhus. 
Det har blivit ett nytt sätt att mötas. 

Tisdagar kl. 10.00 Ås kyrka 
Torsdagar kl. 10.00 Reftele församlingshem
Sista promenaden för terminen är vecka 26.
Välkommen!

Öppen kyrka
Varje vecka har vi öppet för bön och ljuständning! 
Onsdagar i Reftele församlingshem
Torsdagar i Ås kyrka 

Det är öppet mellan 17.30-19 
och kl. 18 har vi gemensam 
bön. Vi kommer att hålla 
öppet till och med vecka 26.

Babypaket
Under våren har vi 
inte haft möjlighet att 
packa våra Babypaket 
som vi brukar. Vår 
förhoppning är att 
vi ska kunna genomföra 
packningen i höst. 
Om du har filtar, tröjor m.m. som redan nu är 
klara så går det bra att lämna in detta i 
församlingshemmet i Reftele. 

Tack för din gåva!

Vem är den där nya prästen?
Vi välkomnar Erling Resare som ny 
präst hos oss i höst. Läs mer om 
honom på sidan 4.

Telefonnummer till personalen
Gunilla Jarl, församlingsherde .............................0371-83104
Stefan Liljekvist, samordnare vaktmästare ..........0371-83106
Annika Källner, diakon ..........................................0371-83107
Caroline Söderblom, församlingsassistent ..........0371-83108
Petra Dyeson, kantor ...........................................0371-83109
Jessica Nyberg, vaktmästare i f.hemmen ............0371-83110
Anna Grahn, församlingsassistent .......................0371-83111
Daniel Andersson, kantor ....................................0371-83112
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Ulrikas Ulrikas 
sommarpepparkakorsommarpepparkakor
Ingredienser:
200 g smör
2.5 dl socker
1 äggula
2 tsk bikarbonat
5.5 dl vetemjöl
1 msk sirap
1 msk kanel
Pärlsocker

Gör så här:
Rör smör och socker poröst, tillsätt 
äggula, sirap och kanel. Blanda 
bikarbonaten med mjölet och arbeta 
ihop allt till en smidig deg. Rulla till en 
4 cm(diameter) tjock rulle, skär i 1 cm 
skivor. Tryck dem i pärlsockret och lägg 
dem på en plåt med bakplåtspapper. 
Grädda i 175 grader i mitten av ugnen 
tills kakorna fått fin färg. Ca 10 minuter. 

Här kommer ett recept på en uppskattad kaka som serverats i samband 
med våra soppluncher. Baka, ät och njut!

Konfirmand 2021
Du som är född 2006, håll utkik i din brevlåda 
efter en konfirmandinbjudan!

Undrar du något hör gärna av dig till:
Gunilla Jarl. Telefon: 0371-831 04
E-post: gunilla.jarl@svenskakyrkan.se 

Gilla oss på
FACEBOOK

Instagram och Facebook
Glöm inte kika in på vår Facebook och Instagram där 
vi sjunger en psalm/sång inför varje söndag.
@vastbosanktsigfridsforsamling

Barngrupperna
Våra Miniorgrupper och XL-miniorer har 
träffats som vanligt under våren. 
Vi har bland annat provat på att göra 
bubbelkonst. Och vi har även varit ute 
mycket när vädret tillåtit det.

Vi vill tacka alla barn, ungdomar och 
föräldrar för den här terminen, 
och önska er en fin sommar.
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Konfirmationsgudstjänst 

Den 16 maj var tanken att vi skulle fira konfirmationsgudstjänst
i Södra Hestra Kyrka. Våren har ju varit oerhört osäker med 
vad som går att genomföra med tanke på Coronapandemin. 
Det resulterade i att vi tog beslutet att flytta konfirmationen till 
lördagen den 15 augusti istället. Vi ber för att vi kommer kunna 
genomföra denna konfirmationsgudstjänst. 
Varmt välkomna att vara med och be för våra konfirmander 
och dela denna glädjens dag. 

Syförening
Gryteryds kyrkliga syförening 
har terminsstart den 18 augusti 
kl. 18.00. Se annons i 
Västboandan för plats. 

Vill du bli en del av denna 
gemenskap så är du varmt 
välkommen att delta. 

Vill du prata?
I dessa coronatider kan vi inte leva och jobba precis som 
innan. Vi uppmanas att ha ”social distansering” till varandra. 
Men sociala kan vi försöka vara ändå och istället tänka ”fysisk 
distansering”. Istället för att hålla avstånd till varandra kan 
vi tänka att vi ska hålla mellanrum till varandra. Mycket fint 
kan uppstå i mellanrummet. Just nu gör vi i stort sett inga 
hembesök från församlingen för att just kunna hålla fysisk 
distansering. Känner du ändå att du behöver prata med någon, 
om oro, glädje, sorg, tankar, tro eller vad det nu kan vara, så ta 
gärna kontakt med någon av oss så kan vi samtala över telefon. 
Präst Jonas Johnsson, 0371-831 27 eller 
Diakoniassistent Daniel Sternfeldt, 0371-831 28

Vaktmästarna...
En solig morgon i början av 
maj. Vädret ger en känsla av 
försommar. Jag kommer upp till 
församlingshemmet i Burseryd 
och ska parkera bilen för att starta 
min arbetsdag. Då ser jag några 
välkända figurer på kyrkogården. 
Det syns ganska tydligt vad dom 
gör. Dom är på inspektionsrunda 
för att titta över vad som behöver 
göras dom närmaste dagarna. 

Med solens morgonstrålar som 
lyser upp deras väg tittar dom ut över kyrkogården, pekar och 
pratar ihop sig. Jag skyndar mig att stänga av bilen, springer 
fram till vaktmästarna som går där och ber dem stanna upp 
några korta ögonblick. 

Att hälsa varandra God morgon på en sådan vacker plats, 
en sådan vacker morgon, det önskar jag att varje människa 
ska få göra.  

/ Daniel Sternfeldt.  

Konfirmand 2020-2021 
födda 2006
I år kommer Burseryds 
konfirmander träffas på 
hemmaplan. Alltså i Burseryds 
församling och inte tillsammans 
med Villstad. Konfaträffarna 
kommer starta i september och 
sen träffas vi ca en söndag varje 
månad i samband med gudstjänst 
och sen intensivläsning två veckor 
innan konfirmationen som blir 3 
juli 2021. Tisdagen den 9 juni kl. 
18.00 är det informationsmöte i 
Burseryds församlingshem för dig som är 
född 2006 och som är intresserad och nyfiken. 
Naturligtvis får målsman följa med.  

Varmt välkomna!
Har du frågor eller vill ha information hemskickad hör av dig till 
Daniel Sternfeldt 0371-831 28 eller Kristina Torin 0371-831 21
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När denna tidning skrivs är vi i en situation där vi inte riktigt kan säga hur den närmaste framtiden ser ut på grund 
av det coronavirus som påverkar hela vår värld. Men vi hoppas att ”Sommar i Sandvik” kan genomföras som vanligt 
och då är det dessa tider som gäller. 

Tider för Sandvik sommaren 2020

B
ur

se
ry

d

Under perioden från och med 
söndag 5 juli till och med söndag 9 
augusti har vi varje dag någon 
aktivitet i Sandvik kyrka.

Söndagar kl. 15.00 Musikgudstjänst                                                                                                    
Måndagar kl. 15.00 Andakt och guidning                                                                                                      
Tisdagar kl. 15.00 Musikgudstjänst                                                                                                         
Onsdagar kl. 18.00 Mässa                                                                                                                                  
Torsdagar kl. 18.00 Musikgudstjänst                                                                                                               
Fredagar kl. 15.00 Andakt och guidning                                                                                                            
Lördagar kl. 15.00 Andakt och Guidning
Caféet i sockenstugan är öppet 
alla dagar 14.00–18.00

Banan-nötkakaBanan-nötkaka
Ingredienser:
2 st ägg                                                                                                                                              
2 dl socker                                                                                                                                           
¾ dl mjölk                                                                                                                                            
2 dl vetemjöl                                                                                                                                         
1 ½ tsk bakpulver                                                                                                                                        
1 st banan                                                                                                                                            
1 dl nötter                                                                                                                                           
50 g smör

Gör så här:
Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt 
mjölken, mjölet blandat med bakpulvret, 
den mosade bananen och de malda 
nötterna och sist det smälta smöret. 
Grädda i 160 grader. 

Burseryds församlings bidrag till kakrecept kommer ifrån församlingsbon Ing-Britt Sköld. 
Detta recept har hon hittat i en kokbok som hon har haft sedan 70-talet.  Hon bakar den 
ofta och säger att ”Det är en kaka som man inte kan misslyckas med” 

Varmt välkomna!
Varmt välkomna!



G
em

en
sa

m
t

10

Snart står vi där. Fåglarna kvittrar. 
Skolavslutningar, terminsavslutningar och 
sommarlov. Tid för vila och återhämtning för 
många av oss. 

Men inte för lantbrukare, glassförsäljare och inte för Sandvik. Det 
är på sommaren det händer. På påsknattsmässan öppnas kyrkan 
upp efter sin vintervila. Ståtlig, vacker och spännande ligger 
hon där på udden, omgiven av grönska och vatten. I stormar, 
hagelskurar och solsken. I drygt 100 år har just denna kyrka varit 
en byggnad att fira gudstjänst i. Men platsen har används mycket 
längre än så för just gudstjänst och bön. Många har gift sig här 
och många barn har blivit döpta. Det är även en fin plats för 
begravningar. Nu för tiden är det mest musik av olika slag i Sandvik.

Sedan mitten av 1980-talet har det regelbundet varit 
sommarprogram med sång och musik. Många gånger blev det 
kaffeservering efteråt. Mot slutet av 1990- talet blev detta allt mer 
populärt och i början av 2000- talet önskade LRF i bygden att få 
ordna med kaffeserveringen i Sockenstugan under några veckor. 
Då kunde man även få se olika utställningar och det fanns visning 
av hushållsdjur mm. Under följande år har veckorna utökats i takt 
med engagemanget från församlingen och ideella krafter till hela 
fem veckor med servering av fika.

Sandvik utvecklas hela tiden. 2011 föddes idén hos några lokala 
hantverkare att få ställa ut sina alster i Sockenstugan. 12-13 
hantverkare boende inom Burseryds församling har sedan dess 

visat och sålt prydnadssaker, hemsnidade, vävda, stickade och 
sydda saker som tillverkats i deras hem under vintern. Även tvål, 
schampo och plantor kan finnas för den som önskar. Hantverkarna 
har samma öppettider som serveringen. 

Sandvik ligger på en udde i sjön Fegen och ingår sedan 1995 i 
Burseryds församling. Då bestod församlingen av 40 personer, 
alltså en av Sveriges minsta församlingar. Sandvik är Gislaveds 
kommuns näst största turistmål näst efter Isaberg i Hestra. Här 
finns en liten ställplats för husvagn och husbil, här finns många 
möjligheter till att bada, paddla, fiska eller bara vara. Att just bara 
vara är Sandvik en väldigt bra plats för. 

I Sandviks kyrka händer det något varje dag från 5 juli till 
9 augusti, se program på sidan 9. Det som är så fantastiskt är att 
under dessa veckor är vi många som hjälps åt och många som 
medverkar. Man kan komma till kyrkan flera gånger och ändå få 
höra nya musikstycken, nya guidningar och nya andakter. Vi strävar 
efter att det ska finnas något för alla. I vanliga fall brukar det här i 
Kyrkdörrens mittuppslag finnas program för hela sommaren. 
I år har vi valt att inte ha med det då det i skrivande stund är ett 
osäkert läge med anledning av coronaviruset. Vi hänvisar därför till 
kommande annonser. 

Ute på udden runt kyrkan finns från och med i år en 
Frälsarkransvandring, en möjlighet för vandring i bön och stillhet 
när du själv vill. De stora frälsarkranspärlorna har vaktmästarna 
gjutit och målat under vintern och sedan har de gjort fint vid 
udden. Till varje pärla finns en text som presenterar just den 
pärlan och vad den betyder. 

SANDVIK - Sommarens pärla



G
em

en
sa

m
t

11

Innan och efter Sandviksveckorna firar vi bland annat gudstjänst 
där vi kommer inviga Frälsarkransen på udden, vi dansar runt 
midsommarstången på midsommar, vi firar söndagsgudstjänster. 
Allhelgona är sista helgen då kyrkan är öppen för gudstjänst. 

Några kanske undrar varför vi stänger kyrkan under vintern. 
Men det är ett beslut som har tagits för att det kommer för få 
gudstjänstfirare och det kostar mycket att hålla igång alla våra fyra 
kyrkor i församlingen både med personal, värme, snöskottning 
osv. Därför får Sandviks kyrka glänsa lite extra under ”Sommar i 
Sandvik-veckorna”.

Nu i skrivande stund, är det blåsigt, regnigt, ändå känns det 
som att någonting är på gång! Planeringsmöten om Sandvik, 
vaktmästarna som är igång att iordningställa Sandvik och städa 
upp efter vinterns påfrestningar, musikevenemang som ska bokas. 
Allt detta gör att man kan märka att Sandvik sakta men säkert 
återigen börjar vakna till liv. 

FAKTARUTA:                                                                                                                                  
Under Svenska kyrkans veckor i serveringen 2019.
Antal ideella medhjälpare: ett 30-tal medhjälpare.            
Fikagäster: I genomsnitt var det 80 fikagäster varje dag.                                                                                                      
Det serverades: ca 2720 kakor, ca 1360 bullar 
och ca 1700 koppar kaffe. 
Antal gudstjänstfirare: 1375 st.              
Kollekt under musikgudstjänsterna: 25 860 kronor som 
går till församlingens musikverksamhet och möjliggör att 
anordna musik i Sandvik år efter år. 
Fikaförsäljning: Genererade 42 006 kr under kyrkans 
veckor och skickades vidare till ACT Svenska kyrkan och 
Världens Barn.

Utöver Svenska kyrkan hade även LRF och Södra Hestra 
Hembygdsförening ansvar för serveringen i Sandvik under 
några veckor, men uppgifter om deras försäljning finns inte 
med här.    

Sommar betyder Sandvik och Sandvik betyder Sommar!! 
Dessa är två ord på S som går hand i hand för oss i Burseryds församling. 
Varmt välkommen till Sandvik och dela denna plats med andra, 
med dig själv och med Gud i Guds evigt flödande kärlek och värme.    

Text o bild. Åsa Nielsen, Daniel Sternfeldt
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Välkommen Oskar!
Oskar Persson har börjat 
jobba som vaktmästare hos 
oss i Villstads församling.

Bor: I en by utanför Sjötofta 
som heter Rånäs
Familj: Jag är mittenbarnet 
i vår familj med storasyster 
Hanna, lillasyster Louise, mor Jennie och far Roland.
Favoritpsalm: Min favoritpsalm är nr 122 
”Dagen är kommen”. Den är pampig och när 
diskantstämman kommer in så är gåshuden framme.
Favoritblomma: Liljekonvalj, just för att när jag var liten 
så hade vi ett ställe nära hemmet som var så fint på 
sommaren och det var liljekonvaljer överallt där.
Favoritmat: Husmanskost är det bästa för mig. Potatis, 
brunsås, lingon och hemmagjorda köttbullar med en frisk 
sallad till står högst på min lista.
Intressen: På fritiden så är jag musiker spelar bland annat 
trumpet och eufonium och skriver egen musik eller gör 
arrangemang (oftast för brass så jag kan spela det själv).

Konfirmand 
2020-2021 
födda 2006
Onsdagen den 10 juni kl. 18.00  
är det informationsmöte i 
Smålandsstenars församlingshem 
för dig som är född 2006 och 
som är intresserad och nyfiken på 
Gud, tron och kyrkan. Naturligtvis 
får målsman följa med.  

Konfaträffarna kommer starta i september och sen 
träffas vi varannan tisdagseftermiddag fram till 
konfirmationen som blir i maj 2021.

Varmt välkomna!
Har du frågor eller vill ha informationen hemskickad, 
hör av dig till Daniel Sternfeldt 0371-831 28 eller 
Kristina Torin 0371-831 21.

Promenadgruppen

När vi inte har kunnat träffas inomhus under våren
ställde vi om vår verksamhet och började bland annat att 
promenera! Varje tisdagsförmiddag har vi träffats och gått 
tillsammans. En del har gått en lite längre runda och några 
av oss har tagit en kortare runda. Många trevliga samtal 
har det blivit längs vägarna. På bilden syns ett glatt gäng 
utanför Smålandsstenars kyrka den 21 april.

Konfirmationsgudstjänst
Den 17 maj var tanken att vi skulle fira konfirmations-
gudstjänst i Villstads kyrka. Våren har ju varit oerhört 
osäker med vad som går att genomföra med tanke på 
Coronapandemin. 
Det resulterade i att vi tog beslutet att flytta konfirmationen 
till söndagen den 16 augusti istället. 

Vi ber för att vi kommer 
kunna genomföra denna 
konfirmationsgudstjänst.  

Varmt välkomna att vara med 
och be för våra konfirmander 
och dela denna glädjens dag. 

Orglarna i Villstads kyrka!
Under våren har våra orglar fått en 
genomgång och stämts, nu är dom 
redo för kommande gudstjänster!
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ElisabethsElisabeths
SockerkringlorSockerkringlor
20 stycken, 250 grader i 
ca 8 minuter

Ingredienser:
25 g jäst, 100 g smör
2 dl mjölk, 1 litet ägg
3 msk socker, 1 krm salt
¾ tsk hjorthornssalt, Ca 7 dl mjöl

Gör så här:
Smält smöret och häll i mjölken, värm till 37 grader
Smula jästen i en bunke eller matberedare, häll över 
smör/mjölkblandningen och blanda tills jästen är löst.
Blanda sen i ägg, socker, salt och vetemjölet blandat 
med hjorthornssaltet. Jäs degen i 30 minuter
Knåda degen och dela den i 20 bitar
Rulla ut varje bit till en längd ca 35-40cm och forma 
till kringlor. Jäs 30 min. Grädda i ca 8 minuter
Låt dom svalna lite och pensla sen med smält smör 
och doppa kringlorna i strösocker blandat med
vaniljsocker. Lycka till!

Vi
lls

ta
dStor och liten flyttade ut! 

Våren blev inte riktigt som vi hade tänkt. Istället för att träffas i 
barnlokalen fick vi hitta nya platser att träffas på!
Elisabeth packade cykeln med hembakat och cyklade ut till 
lekplatserna i Smålandsstenar där vi lekte, pratade och fikade.Följande grupper startar v.36 och samtliga grupper 

träffas i Smålandsstenars församlingshem, barnlokalen

Villstads församlings 
barn- och ungdomsgrupper

Stor och liten (föräldrar-barn 0 år och uppåt) 
Tisdagar 9:30-11:30 med start 1 september. 
Ingen anmälan!

Himlaskoj (för barn födda 2015 - 2016) 
Tisdagar 14.30-16.00 med start 1 september. 
Anmälan från och med 21 augusti till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Måndax (för barn födda 2012 – 2014) 
Måndagar 13:30-16:15 med start 31 augusti. 
Anmälan från och med 21 augusti till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Äventyret (för dig som är född 2010-2011) 
Onsdagar 14:30-16:30 med start 2 september. 
Anmälan fr.o.m. 21 augusti till 
felicia.matsson@svenskakyrkan.se

Mumstime (för dig som är född 2008-2009) 
Tisdagar 14:00-16:00 med start 1 september. 
Anmälan fr.o.m. 21 augusti till 
felicia.matsson@svenskakyrkan.se

Kyrkans Unga (för årskurs 7 och uppåt) 
Fredagar 18:30-21:30 med start 4 september.

Start v. 36

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

Stickcafé 

varannan måndag (jämn v) med 
start 17 augusti kl. 18:30-21:00

Mamma och pappakvällar

Dagar och tider för hösten 

hittar du på vår hemsida 

från v. 35
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Låt Våthults gamla medeltidskyrka bli ert 
utflyktsmål en onsdagseftermiddag i juli!
Vi har även en nybyggd lekplats som ligger 
bredvid församlingshemmet. 

Följande onsdagar är kyrkan öppen 
kl. 15.00 -19.00 
1/7, 8/7, 15/7, 22/7 och 29/7

För aktuell information och program håll utkik i 
vår annons i Västboandan och på vår hemsida.

VÄLKOMNA!

Sommaröppet i Våthults kyrka 
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Konfirmand 2021
Är du 14 år så är det snart dags att anmäla sig 
som konfirmand. 

Vi kommer ha en informationsträff 9 juni i Gislaveds kyrka 
för dig och dina föräldrar.
För att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer så 
anmäler ni er till någon av följande tider 17.30 eller 18.30, 
så att antal deltagare inte överskrider 50 personer.

Anmälan skickas till maria.rickardsson@svenskakyrkan.se

SaffransskorporSaffransskorpor
ca 55 st

Ingredienser:
100 g smör
1 -2 kuvert saffran
50 g grovt hackad mandel
2 ägg
1 ½ dl strösocker
5 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
1 dl russin

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Smält smöret, rör i saffran, låt svalna.
3. Grovhacka mandeln.
4. Vispa ägg och socker pösigt, tillsätt det smälta 
 smöret, saffran och mandel.
5. Blanda russin, vetemjöl och bakpulver och 
 vänd ner dem i bunken.
6. Forma degen till tre längder och lägg dem på 
 en plåt med bakplåtspapper, platta till något.
7. Grädda längderna i mitten av ugnen cirka 10 minuter. 
 Ta ut längderna, skär i smala sneda bitar och 
 rosta med snittytan uppåt i 175 grader ca 10 min. 
8. Stäng av ugnen och låt skorporna torka ytterligare 
 i eftervärme med ugnsluckan lite öppen.
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Det är mycket som förändras i vardagen för oss alla. De 
som befinner sig i olika riskgrupper uppmanas i vissa 
lägen att undvika sociala kontakter. Om du känner dig 
uttråkad hemma och med tid över så vill Svenska Kyrkan 
i Gislaved erbjuda en positiv nyhet. Vi vill erbjuda dig lite 
värme till kropp och själ. ETT PÄRLGYM!

Under våren har vi fått ta del av en satsning som vår käre 
Ingvar Kamprads stiftelse har erbjudit Diakonin i Växjö stift. 

På grönytorna runt vårt församlingshem har vi satt upp 
Frälsarkransens pärlor. Vackra keramiska pärlor som är 
gjorda av Tallås keramikverkstad på Gotland. Där kan 
du vandra runt bland en eller alla pärlor och läsa och 
begrunda pärlans budskap. Tillsammans med pärlorna 
finns det ett utegym där du kan med lite rörelse få 
motion och ny styrka för både kropp och själ. 

I anslutning till Gudspärlan hittar du lite texter att läsa 
och fundera över vid varje pärla. Där hittar du också lite 
tips hur du använder redskapen. Enkla och lätta övningar, 
mellan övningarna kan du begrunda varje pärlas 
visdomsord. Det ska vara trevligt, rofyllt och gärna roligt. 

Ett gym som alltid är öppet och gratis för alla! 
Välkommen till ett avbrott i vardagen där det 
är lätt att hålla avstånd och följa de regler som 
Folkhälsomyndigheten har gett oss!  

/ Diakonin i samarbete med Kamprad.

Har du mer än du behöver, Har du mer än du behöver, 
och kan tänka dig att dela med dig?och kan tänka dig att dela med dig?
Hela människan är en organisation som jobbar på kristen, 
ekumenisk grund för socialt utsatta i Gislaveds kommun 
och utsattheten har ökat i nuläget pga. Coronapandemin. 
Detta arbete sker på flera olika plan genom stöd, samtal, 
mötesplatser och matkasseutdelning.

I Gislaveds kommun finns givmilda affärer som skänker mat 
som sen delas ut som matkassar. Här finns även privatpersoner 
som skänker kläder och prylar till second hand butiken. Ideella 
som bistår med sina händer, timmar och tankar för att förbättra 
vardagen för de som har det svårt. 

Vill du vara med och bidra? 
Kan du tänka dig att hjälpa genom att bli månadsgivare? 
Har du tid över och vill hjälpa till med olika sysslor och bli 
volontär? Kan du avvara en summa pengar? 
Inga summor är för små!
Bli månadsgivare till vårt diakonikonto. Bankgiro 139-3867.

Kontakta Hela Människan: 
0371-51 15 16 eller ingrid.josefsson@helamanniskan.se

MER VÄRME I CORONATIDER
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Konfirmation
Konfirmationen är framflyttad till helgen 22-23 augusti 
för att så många som möjligt, förhoppningsvis, 
ska kunna vara med och fira våra konfirmander på 
deras stora dag.

Dagläger Miniorer & Juniorer 15-18 juni 
Kl 9.30-15.00 i Norra Hestra församlingshem. 
Slutar kl 12 på torsdag. Ta med egen lunchmatsäck. 
Vi bjuder på mellis. För de som vill: övernattning i 
församlingshemmet mellan onsdag och torsdag. 
Vi bjuder på kvällsmat och frukost.
Ingen avgift.

Anmälan och frågor till Maria Sandberg 
maria.sandberg3@svenskakyrkan.se
tfn: 070-2400308
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Öppna kyrkor
Våra kyrkor i Norra Hestra och Öreryd är öppna 
varje dag mellan kl 9-18. Välkomna att sitta ner en 
stund i stillhet.  Det finns biblar och bönböcker att 
låna på plats. Kyrkorna finns också med i stiftets 
sommarkyrkobroschyr så att fler ska 
hitta till våra oaser.

”Vi älskar Skaparen – därför vårdar 
vi Skapelsen” – en vandring i den inre 
och den yttre miljön 

Även i år tänker vi ge oss ut på pilgrimsvandring
tillsammans med våra grannförsamlingar Dalstorp 
och Norra Mo. 

Söndag 30 augusti kl 10 inleder vi med  
friluftsgudstjänst vid Vattlasjön (utmed Nissastigen 
norr om Mossebo – vi skyltar avtagsvägen). Ta med 
egen kyrkfika. Det finns möjlighet att stanna kvar vid 
Vattlasjön och ta del av vandringens tema.  

Pilgrimsvandringen går till Ljungsarp (ca. 10 km). 
Ta med egen lunch och fika samt en sten att lägga vid 
trestiftspunkten: ”Det här vill jag lämna här…”. Vi bjuds 
på kaffe och macka när vi kommer fram och avslutar 
med andakt i Ljungsarps kyrka. 

Telefonnummer till personalen
Agneta Helge, präst  ............................................0371-831 19 
Marianne Nilsson, församlingsherde ..................0371-831 56
Lars Palmers, kantor ............................................0371-831 15 
Maria Sandberg, församlingsassistent ................0371-831 18 
Mikael Karlsson, samordnare vaktmästare  .......0371-831 14
Joakim Depui, vaktmästare .................................0371-831 13
Katarina Martinsson Löf, vaktmästare ................0371-831 17

Konfirmand 2021
Välkommen att vara med i nästa års konfirmandgäng!
Du som är född 2006 kommer innan sommarlovet att få en 
inbjudan till årets konfa. 

Hör gärna av er till Agneta Helge, präst i Svenska kyrkan  
0371-83119, agneta.helge@svenskakyrkan.se eller 
Lars Gunther, pastor i Equmeniakyrkan, 0708 73 63 45, 
gunther@keryx.se om du, eller dina föräldrar, 
har frågor och funderingar. 

Hestra marknad
Vi öppnar som vanligt upp på Mogatan när det 
är marknadsdag! 
Välkomna in!
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Nytt i våra kyrkor
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Den milda vintern har gjort att våra vaktmästare har 
haft tid att jobba med vackra alster till våra kyrkor. 

Det har blivit dopgrenar till Norra Hestra och 
Öreryds kyrkor. 

Valdshults kyrka har fått ett nytt nattvardsaltare 
med bordskors och altarduk nedanför kortrappan 
samt en ljusbärare som också fungerar att hänga 
våra dopänglar i.  

Ny ljusstake till påskljuset i Norra Hestra kyrka, 
se sidan 18.

Himlajordens Spa
En torsdagskväll i april välkomnade vi Juniorerna
till Himlajordens SPA i församlingshemmet.
Fotbad, manikyr, ansiktsmasker och grönsaker med 
dip inramades av levande ljus och lugn musik.

Vi läste berättelsen om det spruckna kruset som 
vattnade blommorna längs vägen och visade att alla 
är bra på något, oavsett hur man är och ser ut.

Kokostoppar  Kokostoppar  
glutenfriaglutenfria
ca 12 st
Ingredienser:
50 gr smör 
2 ägg 
1 dl socker 
200 gr riven  kokos 

Gör så här:
Smält smöret och låt det svalna. 
Blanda ägg och socker (vispa inte). 
Tillsätt kokos och smält smör. 
Låt svälla i 10 min. 
Klicka ut på bakplåtspapper. 
Grädda i 175 grader i 10-15 min.

Stort tack för er idérikedom och er hantverksskicklighet! 
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Vi som jobbar som kyrkvaktmästare i Norra 
Hestra, Öreryd, Valdshult och Stengårdshult är 
Mikael, Katarina och Joakim.

På morgonen stämmer vi av vad som ska göras under 
dagen. Det kan vara städning av våra lokaler, förbereda 
kyrkorna inför olika typer av gudstjänster. Vi själaringer 
för de som fått sluta sina dagar och vi finns med på 
begravningar, dop, vigslar och ”vanliga” gudstjänster.

På vintertid, om vi inte skottar snö, målar vi bänkar, servar 
maskiner och annat underhållsarbete.

Sommarhalvåret innebär förutom gräsklippning att sköta 
planteringar, kantskära gångar och mycket pyssel för att 
det ska se trevligt ut. Vi planterar och tar hand om våra 
skötselgravar och odlar egna altarblommor. 

Vi tycker om att göra lite nytt på våra kyrkogårdar, så i vår 
har det blivit en ny plantering runt minneslunden i Hestra. 
I Öreryd har det blivit en ny plantering vid kyrkan och ett 
ljusbärarträd vid askgravplatsen.

När vi är ute och jobbar på våra kyrkogårdar och när vi har 
gudstjänst hoppas vi på många besökare med fina möten 
och samtal i både glädje och sorg.

Kyrkvaktmästare – ett yrke med skiftande uppgifter
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Sommartider på pastorsexpeditionen!
Pastorsexpeditionen i Gislaved har öppet hela 
sommaren.
Under perioden 29 juni – 10 augusti har 
pastorsexpeditionen i Gislaved öppet alla vardagar kl. 
09.00-12.00. Finns det möjlighet så svarar vi även på 
andra tider. Välkomna!

Sommarmusik
Tyvärr är årets sommarmusik inställd. 
Men håll utkik i våra predikoturer och på vår 
hemsida för aktuell information.

• Sommaren är här och då är det dags att plocka bort 
 gravlyktor som fortfarande står kvar vid gravarna. 
 Tänk på att: Använd inte 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.

• Vi utför test av gravvårdar årligen i pastoratet, i år var 
 det Villstad och Smålandsstenar tur. Till de 
 gravrättsinnehavare som har en gravvård som ej 
 godkändes har det skickats brev om att gravvården 
 måste säkras.

• Kulturinventering av kyrkogårdarna i Bosebo, 
 Båraryd, Gyllenfors och Gislaved kommer att utföras 
 under året.

• Om du letar efter en grav på någon av pastoratets 
 kyrkogårdar kan du göra det på www.svenskagravar.se

• På Reftele kyrkogård kan du gå en digital vandring, 
 antingen genom att scanna de QR-koder som finns på 
 kyrkogården eller på vår hemsida, alt.: 
 http://www.kulturgravar.se/6_06_100_karta.html
 Under året kommer vi också att göra digitala 
 kyrkogårdsvandringar i Öreryd, Båraryd och Villstad.

Välkommen att besöka våra kyrkor och kyrkogårdar 
antingen ute på nätet eller på plats” 

Information om våra kyrkor:

• Du kan se filmer om pastoratets samtliga kyrkor på  
 http://www.kyrkoguidervaxjostift.se/vaxjostift_karta_
 gislaved.html  (länk finns på vår hemsida).
• I Smålandsstenar kommer kyrkan att renoveras och 
 delvis byggas om
• I Reftele, Villstad och Anderstorp kommer 
 fasadrenovering att utföras

Våra kyrkor och kyrkogårdar
Det händer mycket när det gäller våra 
kyrkogårdar just nu: 

Tack Jes!
Jes Hedensted har valt att stiga
av från samtliga uppdrag i 
vårt pastorat. Han har haft en 
central roll som ordförande i 
kyrkorådet under många år och 
bidragit med mycket kunskap i 
olika frågor. 
Jes har lagt ett stort engagemang i allt arbete runt 
nybildandet av ett storpastorat. Här har kunskap och 
arbetstid varit ovärderliga. 
Vi är tacksamma över ditt engagemang och allt vad 
du betytt för vårt pastorat! 
Önskar dig Guds välsignelse i framtiden! 
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Behöver du hjälp?

Box 83, 332 22 Gislaved

Mångfaldsvision för Gislaveds pastorat
Vision: Alla är vi ett i Kristus. 
Gislaveds pastorat skall vara en inkluderande gemenskap för 
alla. Könsidentitet, etnisk härkomst eller sexuell läggning ska 
inte inverka på bemötandet i våra församlingar. I Gislaveds 
pastorat är vi normintresserade och arbetar ständigt med att 
reflektera över våra normsystem och bryta negativa mönster. 
Gislaveds pastorat har en jämställdhetsnorm där allas gåvor tas 
i bruk.

Målformuleringar: 
• Alla som innehar en chefsbefattning arbetar aktivt för att 
 förebygga diskriminering och för samtal i sina 
 arbetsgrupper kring normsystemen.
• Vi undviker att utgå från heteronormen och bemöter 
 alla könsneutralt.
• Våra blanketter och dokument är könsneutrala.
• I barn- och ungdomsverksamheten verkar vi aktivt för att 
 alla familjebilder är välkomna. 
• Vi arbetar aktivt med att granska vår interna och externa 
 kommunikation så att ingen grupp i vårt pastorat lyfts fram 
 i bild eller text mer än någon annan. Vi vill att alla ska kunna 
 känna igen sig oavsett könsidentitet och eller sexuell läggning.

Nu är ingen längre jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna.

Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gal. 3:27-28

Maria Rickardsson, Magnus Ahlström, Brandon Jensen från Gislaveds pastorat tog emot Regnbågsnyckeln av Frida Olsson Sandahl, Sensus och Katarina Hedqvist, Växjö stift.

I och med Coronaviruset lever vi nu i en speciell tid. En tid när vi behöver hjälpa varandra på 
flera sätt. Behöver du hjälp med att handla mat, kanske hämta ut mediciner eller vill du ha 
någon att prata med? Ring 0371-831 00 så hjälper vi dig!


