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Vänner i Gislaveds pastorat
Hösten 2014 började jag som 
tillförordnad kyrkoherde i Villstads 
och Burseryds församlingar.
Under tiden arbetade jag med utformandet av hur det nya 
storpastorat skulle se ut. Tillsammans med anställda och 
förtroendevalda kunde vi den 1 jan 2016 förverkliga och 
sjösätta den nya organisationen. Arbetet fram till dagen D 
var fyllda med många spännande möten, tankeverksamhet 
och kompromisser för att så långt om möjligt tillgodose allas 
önskningar. Ett stimulerande och roligt arbete men även 
mycket krävande.

Under de följande åren fram till idag har jag och mina 
medarbetare på olika sätt arbetat vidare med den nya 
organisationen. En del ändringar har gjorts, saker har dykt upp 
som inte gått att förutse, personal har kommit och gått och nya 
förtroendevalda har kommit in i olika sammanhang. Även dessa 
år har varit fyllda av många möten och utmanande situationer.  
Med ”facit i hand” tror jag och det är min förhoppning att den 
nya organisationen börjar sätta sig och att det vi trodde och 
planerade för under 2014-15 blev som vi hoppats på. Många 
nya utmaningar återstår och vissa justeringar måste vi fundera 
över under de kommande åren!

Sedan mitten av nov -17, då jag sjukskrevs för högt blodtryck, har 
jag funderat på vad JAG vill jobba med i den nya organisationen 
och då kommit fram till att jag stiger av mitt arbete som 
kyrkoherde i Gislaveds pastorat för att istället arbeta som 
församlingsherde i Villstads och Burseryds församlingar.

Jag vill tacka anställda, förtroendevalda och inte minst Ni 
församlingsbor för ert stöd och förtroende för den tid som 
jag varit er kyrkoherde. Nu ser jag fram emot att få arbeta 
som församlingspräst igen! Att få möta församlingsbor, ha 
gudstjänster och förrättningar är något som ligger mig mycket 
varmt om hjärtat och det är det jag vill arbeta med framöver.
Samtidigt vill jag önska Per-Erik Åkermo Guds välsignelse i 
uppdraget som ny kyrkoherde i Gislaveds pastorat.

Med vänlig hälsning Anders Hullfors

KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2018-08-24  - Manusstopp: 2018-06-08
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2018-11-30
Material tll oss senast: 2018-10-12  Ansvarig utgivare: Per-Erik Åkermo  Redaktör: Anna Svenningsson  - Upplaga: 13 700 exemplar
Redakton:  Malin Lindahl, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Katarina Löf. 
Framsidebild: Bild från Reftele kyrkogård. Foto: Jan Söderstedt.

Hur är det i himlen? 
I detta nummer av kyrkdörren kommer vi att få ta del av hur våra 
barn och ungdomar tänker. Hur tänker du? Ofta pratar vi om en 
himmelsk tillvaro för livet efter detta. Det är viktigt för att vi ska 
kunna känna samhörighet med dem som lämnat oss och hoppet 
om att vi har en plats vi ska färdas mot. När vi tänker kring döden 
får vi aldrig glömma bort livet. Livet är en värdefull gåva som vi alla 
ska försöka nyttja efter bästa förmåga, även när det känns tungt. 

Vi färdas mot en plats vi inte känner till och att vi inte känner 
till den har ett syfte, nämligen att leva här och nu. På våra 
församlingssidor finns bilder på våra bårtäcken. Det är ett alternativ 
att använda om man inte vill ha en blomdekoration på kistan. Att 
använda bårtäcke är ett helt kostnadsfritt och vackert alternativ.

Med vänlig hälsning Per-Erik Åkermo
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Många av oss går till en anhörigs grav och tänder ljus i 
Allahelgonatid. Vi miste vår Axel 16 år gammal i september 
för 14 år sedan så det är massor ljus tända under dessa år.  
År 2004 både börjar och slutar min tideräkning, något som 
alla som minst en kär känner igen, ett före och ett efter ett 
visst datum.

Bröderna Lejonhjärta dör tidigt i livet och efter döden 
kommer de till landet Nangijala, där det ännu är 
lägereldarnas och sagornas tid. I Nangijala finns värdshuset 
Guldtuppen där människor träffas och pratar om ”sånt 
som vi behöver prata om”. Att dela sagorna, sångerna 
och berättelserna och ”sånt vi behöver prata om”, vid 
eldens sken och värme, vidgar en människas inre rum. 
Att få berätta om sin längtan, sorg och glädje behöver alla 
människor.

Kanske tror vi att ingen orkar lyssna men när man sörjer 
är det just prata man behöver. En märklig ekvation mörker 
+ mörker = en gnutta ljus. Detta är märkligt att samtala, 
kanske det inte tar bort smärtan men det händer ändå 
något med oss när vi delar med oss av de svåra. Vi pratar 
ofta om vår Axel och han kommer alltid att vara med i våra 
samtal och tankar. När Axel fyller år sjunger Selma, vårt 
barnbarn 7 år ” ja må han leva” när vi sätter blommor vid 
graven. Då känns det som himlen är väldigt nära och att vi 
snart ska ses igen. Jag tror att vi kommer återse varann en 
dag på ett eller annat sätt, jag hoppas och tror på evigheten 
och en himmel. Tron är dock ingen genväg, ändå ett av 
många sätt att hantera det tunga och svåra i livet. Något 
som bär mig när jag själv inte orkar riktigt.

”Nu kommer jag till det svåra. Det som jag inte orkar 
tänka, och inte kan låta bli att tänka på”, säger Skorpan 
Lejonhjärta.

Att i vår tid skapa 
Värdshus där 
det finns rum 
att dela i, 
är kanske 
en uppgift 
vi alla har. I 
Värdshuset 
runt elden 
finns det rum för 
sorgen, klagans, 
glädjens, längtans, 
tillhörighets, ilskans, 
och skuldens berättelse. I 
vårt pastorat anordnas det sådana värdshus, i Gislaveds 
församling kallar vi det ”leva vidare”, där kan du vara med 
och samtala tillsammans med oss om din sorg och saknad.

Att lyssna är nog den största formen av gästfrihet, säger 
Henri Nouwren.

Saknaden är en grundlag i mitt liv. Jag har accepterat 
det. Det som gör mig så sårbar gör mig också stark. Jag 
har upptäckt att man kan vara glad och lessen samtidigt. 
Skrattet och saknaden finns sida vid sida. Livet är inte 
”antingen eller utan faktiskt både och”. Sorgen har ett slut 
men saknaden följer oss livet ut. 

Var inte rädd för att komma till 
”Värdshuset Guldtuppen” (Svenska Kyrkan), 
för att samtala om det svåra i livet.

Maria Wiss
Diakonassistent Gislaveds församling.

I hjärtat får sorgen och glädjen dela rum.
“Nu ska jag berätta om min bror. Min bror heter Jonatan Lejonhjärta, honom vill jag berätta om. 
Det är nästan som en saga tycker jag, och lite, lite som en spökhistoria också, och ändå är alltihopa sant. 
Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonatan” så börjar vår kära Astrid sin bok om 
Bröderna Lejonhjärta.
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Allhelgona
Församlingens besöksgrupp serverar fika på kyrkogården 
torsdagen och fredagen den 1 och 2 november. Välkommen 
in och fika eller ät en korv i vaktmästarbyggnaden eller tänd 
ljus och sitt ner en stund inne i kyrkan. Präst eller diakon 
finns tillgänglig för samtal inne i kyrkan.

På torsdagen finns det fika mellan 16.00-18.30 och därefter 
är det andakten ”Till tröst” inne i kyrkan.  På fredagen är 
fikaserveringen öppen mellan kl.14.30-16.30.

Hur tror du det ser ut i himlen?
Intervju med några i lillringen
Vitt – Blått – Det bor änglar där

Intervju med några miniminiorer
Moln – Gud – Änglar – Stjärnor – Solen – 
Regn – Snö – Vind - Det är fint där – 
Hundarna finns i hundhimlen 

Intervju med några av miniorerna
Blått – Ljust – Det finns moln – Rosa i kanten – 
Min farmor bor i himlen – Jesus finns där – 
Dom döda kan titta ner på oss – 
Dom bor på moln – Man går på moln där – 
Det ser nog ut som här fast av moln

Andrum
börjar igen den 13 

september kl. 18.30 

i Mariakapellet.

En enkel mässa mitt 

i vardagen.

Välkommen!

”Ge en sol tll jordens barn”
Höstens Körprojekt med Gospelkören, 
solister, barn och ungdomar

Ett körprojekt med sånger ur bröderna Ted och Kenneth 
Gärdestads sångskatt.

Söndagen den 21 oktober kl. 18.00 i Anderstorps kyrka

Skulle du vilja vara med i detta ”körprojekt” eller har 
frågor om kören. Hör av dig till Körledare/Kyrkomusiker Yvonne 
Lindström. E-mail: yvonne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Körstart Gospelkören!!

Vill du dela ditt sångintresse med oss?

Vi startar 29 august, v. 35.

Gospelkören är ett härligt gäng med fin gemenskap som 

träffas och sjunger tillsammans varje onsdag kl. 18.30.

Vi sjunger ur en väldigt blandad repertoar med allt från 

Gospel till populärmusik, men också traditionell körmusik.
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Barn- och ungdomsgrupperna 
startar igen vecka 36!
Lillringen: 
3-4 år, Måndag kl. 14.30-16.00 startar 3 sept.
Miniminiorer: 
5-6 år, Torsdag kl. 16.45-18.15 startar 6 sept. 
Miniorer: 
årskurs 1-3, Torsdag kl. 14.30-16.00 startar 6 sept.
Juniorer: 
årskurs 4-6, Tisdag kl. 16.00-17.30 startar 4 sept.
Babycafé med babysång: 
Tisdag jämna veckor kl. 9.30-11.30 startar 4 sept.

Öppna förskolan: 
barn med förälder, Måndag 
kl. 9.00-11.30 startar 3 sept.
Kyrkans unga: 
Söndag kl. 17.30. startar 1 sept. 
Kontakta Marita för mer info.

Anmälan och frågor 
ring eller maila Marita eller Ann-Sofie.
Tel. Marita 58 70 65. Tel. Ann-Sofie 58 70 38
E-post: marita.falk@svenskakyrkan.se
ann-sofie.nilsson@svenskakyrkan.se 

Start v. 36

Anderstorpsdagen                           
den 26 august
13.00-16.00 arrangemang på Ekekullen. 
Fikaservering i församlingshemmet. 
16.00 Ekumenisk andakt med sång och 
musik i Mariakapellet. 

Tack!
Under många år har gudstjänsterna i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan 

spelats in på CD-skivor. Dessa har sedan kopierats upp och delats ut i hemmen 

till de som inte kan ta sig till våra kyrkor, men gärna ville vara med. Nu börjar 

tekniken för detta att bli gammal och dålig och dessutom dyrt att laga. 

Därför har vi i kyrkorna valt att sluta med denna service. 

Vi vill därför tacka alla dem som hjälpt till att dela ut skivor under åren.

Översta raden fr vänster: Marita Falk (ledare), Daniel Karlsson (ledare), Max Seppälä, Robin Dausch, David Löbo, Marcus Hellkvist, 
Ludvig Almborg, Alexander Ryd, Anna-Karin Gabrielsson (ledare), Daniel Jarenmark (ledare).

Mellersta raden: Marianne Nilsson (ledare), Agnes Torén, Majken Folkestad, Victor Söderlund, Julia Björklund, Max Björkman, Noa Helmetschläger, 
Elin Ohliw, Alexandra Carlquist, Tilde Jörgensen, Linn Alström, Olivia Jarenmark, Erica Karlsson, Lina Mayim (ledare),

Nedersta raden: Emilia Skans, Jacob Enbjärde, Ture Adolfsson, Elias Johansson, Tilda Karlsson, Kasper Tunér, Albin Linder, Malte Björkman, 
Elin Davidsson. Ej med på bild: Elias Månsson
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Anderstorps Bårtäcke
Är av grått ylle med ett 
Kristusmonogram på. Det inköptes 
på Libraria 1995 av församlingen. 
Initialerna SK står på bårtäcket, 
vilket kan stå för Sylva Klarén.

Livets frågor
Den 10 oktober kl. 19.00  i 
församlingshemmet är det dags för 
vår ekumeniska föreläsningsserie 
Livets frågor igen. Denna gång 
med Soheila Fors. Hon arbetar som 
verksamhetsledare för Tehusen 
i Sverige, samt som föreläsare, inspiratör och författare. 
Hennes specialområden är hedersvåld och gruppkultur. År 
2016 utkom Bakom varje fönster bor ett hjärta, som handlar 
om kvinnorna och barnen som flyr till Sverige men som inte 
får samma demokratiska och mänskliga rättigheter som oss 
andra. Kvällen kostar 80 kr och då ingår fika.

GUDSTJÄNSTER 
AUG 26 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
   16.00 Ekumenisk andakt i 
    Mariakapellet. Anderstorpsdagen

SEPT 2 14:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa med kyrkoherdeinstallation, se sid 27  
 9 15:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
 16 16:e sön e Trefaldighet 18.00  Gudstjänst  
 23 17:e sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa. Sång av Maria Nilsson.  
 30 Den helige Mikaels dag 16.00 Familjegudstjänst  

OKT 7 19:e sön e Trefaldighet 18.00  Stilla mässa  
 14 Tacksägelsedagen 10.00 Gudstjänst. 
 21 21:e sön e Trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, ”Ge en sol till jordens barn” 
    ett Körprojekt med Ted Gärdestad-musik
 24 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet
 28 22:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa. Cantonerna medverkar.   

NOV 1 Torsdag 18.30 Musik till tröst. Johannes Dybeck - saxofon, 
    Caroline Falk och Yvonne Lindström, sång och piano
 3 Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst, Det urgamla kors
 4 Sön e Alla helgons dag 18.00 Stilla mässa. Gospelkören med solister
 11 24:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
 18 Sön före Domsöndagen 16.00 Bach H-moll mässa, Gislaveds kammarkör 
    och Göteborgs Baroque
 21 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet 
 25 Domsöndagen 18.00 Stilla mässa. Stefan Liljekvist 
    instrumental gitarrmusik

DEC 2 1:a sön i advent 10.00 Gudstjänst. Gospelkören och barnen
 

Pastorsexpeditonen 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

Gilla oss på
FACEBOOK

Swishnummer kollekt: Anderstorps kyrka 123 668 73 62

Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården: 

Ljugarebänken kl. 14.30-16 på 

onsdagarna 5 sep, 3 okt, 7 nov 

och 5 dec.

Höstens soppluncher!

Höstens Soppluncher blir onsdagarna 5 

sep, 3 okt, 7 nov och 5 dec. Andakten 

börjar kl. 11.45 inne i Mariakapellet

(i församlingshemmet) och sen serveras 

soppa inkl. bröd och fika för 50 kr. 

Betalas kontant eller med swish.

Änglaljus
Julkonsert i Anderstorps kyrka 
torsdagen den 29 november 
kl. 19.00. John Kluge med gäster. 
Mer info kommer senare. 
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Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården: 

Ljugarebänken kl. 14.30-16 på 

onsdagarna 5 sep, 3 okt, 7 nov 

och 5 dec.

Höstens soppluncher!

Höstens Soppluncher blir onsdagarna 5 

sep, 3 okt, 7 nov och 5 dec. Andakten 

börjar kl. 11.45 inne i Mariakapellet

(i församlingshemmet) och sen serveras 

soppa inkl. bröd och fika för 50 kr. 

Betalas kontant eller med swish.

Sopplunch i Södra Hestra kl 13.00
20/9 Finnvedens dragspelsklubb.
25/10 Naturen och hembygden med Jeanette Sturedahl.
15/11 Vi minns 70-talet med Gunvor o Eva. Vi röstar fram 
årets Lucia!
13/12 Jultallrik med luciatåg.

Våffelcaféer i Gryteryds sockenstuga 
kl 15.00
12/9 Jonas Johnsson sjunger och visar sina vackra tavlor. 
10/10 ”Mose, Aron, Daniel, Jesus, Petrus, Sackaios och en 
del av dom andra” Lars Eklund sjunger, spelar och kåserar.
7/11 Erik o Hans berättar om bi och biodling och Eva leder 
oss i ”blommornas sång”! 

Brasafton 
Onsdagen den 5 december kl. 18.30  är det brasafton i 
Gryteryds sockenstuga. Vi äter julgröt och skinkmacka och 
avslutar kvällen med Julallsång, allsångsledare 
Frank Nielsen.

Gryteryds symöte kl 18.00
18/9 Malin Petersson, Gryteryd
16/10 Agneta Bengtsson, Drakaliden
13/11 Christina Hildingsson, Finnanäs

Veckomässa
I höst börjar vi fira veckomässa i vår 

församling varje onsdag kl 12.00 

i Burseryds kyrka och de flesta 

torsdagar kl 18.00 i varierande kyrkor, 

se gudstjänst schemat. 

Gruppstarter körer 
Burseryd kyrkokör startar torsdagen den 30/8 kl. 18.30 i 
Burseryds församlinghem.
Kyrkokören Glädjen startar torsdag den 30/8 kl 19-21 i Södra 
Hestras församlingshem. Vi övar bla. inför konsert med 150 
körsångare, orkester samt Sofia Källgren i Torups kyrka den 13 
oktober, till förmån för Läkarmissionen. 
Välkommen att vara med Du också.

Hur ser det ut i himlen tror du?         
Vi frågade några miniorer som svarade:
- Som en stad på ett fint moln. För molnen finns i hela 
världen-överallt så de döda finns hos oss här nu också.
- Ett stort fint slott som Gud styr rättvist i. Änglarna 
finns runtom i fina trädgårdar. På kvällarna är det fest 
med himlen fin av alla vackra färger.

Barn och ungdomsgrupper i 
församlingen! 

Händer i församlingen

Stor & liten
Tisdagar i Broaryd och torsdagar i Burseryd kl 9.30-11.00

Miniorer
Tisdagar i Broaryd och onsdagar i Burseryd 13.30-15.30 för 
alla barn på lågstadiet.

Juniorer
Juniorer för er som går åk 4-6 i 
Broaryd träffas några torsdagar under 
hösten, mer info kommer med inbjudan

Kyrkis 
Gruppen för barn som är 4-5 år träffas några torsdagar 
under hösten, mer info kommer med inbjudan
Jag önskar alla varmt välkomna! Se gärna hemsidan 
för mer info eller ring mej på tel 0371-585684 och 
inbjudningar kommer i postlådan. Häls Åsa Nielsen, 
församlingsassistent

Mer information om våra grupper finns på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/burseryd eller ring Åsa Nielsen, 
församlingsassistent 0371-585684 eller 
mail: asa.nielsen@svenskakyrkan.se

Start v. 36

Husförhör
Våra efterlängtade 

husförhör återkommer även 

denna höst. För platser och 

tider se annonsering och 

affischer.
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GUDSTJÄNSTER
AUG 26 13:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Burseryds kyrka 
SEPT 2 14:a sön eft Trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäck kyrksal, kaffeservering 
 6 torsdag 18.00 Veckomässa i Gryteryds kyrka 
 9 15:e sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   18.00  Kvällsgudstjänst i Södra Hestra kyrka 
 13 torsdag 18.00 Veckomässa i Burseryds kyrka 
 16 16:e sön eft Trefaldighet 15.00 Mässa i Gryteryds kyrka, körgrupp 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Burseryds kyrka, välkomnande av konfirmander 
 23 17:e sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00  Musikmässa i Burseryds kyrka med Charlotte Polson mfl. Se info i ruta sid. 10
 27 torsdag 18.00 Veckomässa i Burseryds kyrka 
 30 Den helige Mikaels dag 10.00  Mässa i Sandviks kyrka 
   18.00  Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka 

OKT 4 torsdag 18.00 Veckomässa i Gryteryds kyrka 
 7 19:e sön eft Trefaldighet 10.00  Mässa i Södra Hestra kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäck kyrksal, kaffeservering 
 11 torsdag 18.00 Veckomässa i Södra Hestra kyrka 
 14 Tacksägelsedagen 11.00 Mässa i Burseryds kyrka, De äldres dag, Burseryds kyrkokör 
   15.00 Familjegudstjänst i Gryteryds kyrka med barnkören, kyrkkaffe 
 18 torsdag 18.00 Veckomässa i Gryteryds kyrka 
 21 21:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka, körgrupp 
 25 torsdag 18.00 Veckomässa i Burseryds kyrka 
 28 22:a sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, körgrupp, kyrkkaffe 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Burseryds kyrka 
 30 tisdag 18.00 After workis-gudstjänst med lägeravslutning i Södra Hestra kyrka 

NOV 3 Alla helgons dag 15.00 Minnesgudstjänst i Gryteryds kyrka 
   17.00 Ljusmässa i Sandviks kyrka 
 4 sön eft alla Helgonsdag 15.00  Minnesgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Burseryds kyrkokör 
   18.00 Minnesgudstjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör  
 11 24:e sön eft Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen & gästsolister
   15.00  Gudstjänst i Hällabäck kyrksal, kaffeservering & vi övar sånger 
    inför adventskvällen 
 18 Sönd före Domsöndagen 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Gryteryds kyrka 
 22 torsdag 18.00 Veckomässa i Sandviks kyrka 
 25 Domsöndagen 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Burseryds kyrka 
 29 torsdag 18.00 Veckomässa i Gryteryds kyrka 
 30 fredag 19.00 Adventskväll i Hällabäcks kyrksal, kvällsmacka 

DEC 1 lördag 18.00 Ekumenisk adventskävll i Broaryds Allianskyrka, kyrkokören Glädjen 
 2 1:a sönd i Advent 10.00 Familjemässa i Burserydskyrka, Burseryds kyrkokör och adventsfest i 
    församlingshemmet 
   15.00 Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen och adventsfest 
    i församlingshemmet 
 5 onsdag 18.30 Brasafton i Gryteryds sockenstuga, julallsång med Frank Nielsen  
    

Pastorsexpeditonen 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  

Gilla oss på
FACEBOOK

Swishnummer kollekt 
Burseryd: 123 464 39 79, Gryteryd: 123 263 66 86, Sandvik: 123 030 42 04, Södra Hestra: 123 232 85 16
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Konfirmander i Burseryds och Villstads församlingar

Allhelgona 
På fredagen den 2/11 är kyrkorna öppna som de alltid 
alla 365 dagar om året. Det finns möjlighet att tända 
ljus, sitt gärna ner en stund eller prata med någon av de 
värdar som finns i Burseryd, Södra Hestra och Gryteryds 
kyrkor.
Mellan kl 14.00-17.00 kan man dricka kaffe äta en grillad 
korv eller värma sig vid någon av eldkorgarna vid ditt 
besök på kyrkogården. 

Bårtäcket
Täcket är ett quiltat lapptäcke 
och skänkt 2006 av Sonja 
Åkesson, Utterkull Burseryd 

De äldres dag 
På tacksägelsedagen efter högmässan 
kl 11 inbjuds till de äldres dag i Burseryds 
församlingshem med middag och 
underhållning. Inbjudan till evenemanget 
skickas ut per post.

Auktoner
Hällabäck kyrksal 17/11 kl 15.00

Gryteryds sockenstuga 24/11 kl 14.00

Vi tar gärna emot gåvor till lotterier och 

auktionerna eller kom och bjud på allt 

det fina som finns!
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Charlotte Polson - altsaxofon  
Burseryds kyrkokör 

Villstad församlings kyrkokör 
Rebecka Svanberg - piano och orgel  

Rebecka Palmgren Ashour  - piano och orgel  

23/9 kl. 15.00 i Villstads kyrka  
och kl. 18.00 Burseryds kyrka  

Fri entré! 

En himmelsk resa i ord och ton 

Barn- och ungdomsgrupperna startar v. 35
Alla grupperna är i Smålandsstenars församlingshem
Babysång
0-1 år, tisdagar kl. 9.30 – 10.00, vi träffas 8 gånger med start 
4 september.  Anmälan till 
Rebecka Svanberg, rebecka.svanberg@svenskakyrkan.se 
eller 072-247 63 35 senast 31 augusti.

Stor och liten
0-6 år med vuxen, tisdagar kl. 9.30 – 11.30 
(drop-in kl. 9.30 – 10.00) med start 28 augusti. 

Himlaskoj
4-5 år (född 2013-2014), tisdagar kl. 14.30 – 16.00 med start 
28 augusti. Till denna grupp har vi 15 platser. Anmälan till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se 

Måndax
6-8 år (född 2010-2012), måndagar kl. 13:30 – 16:15 med 
start 27 augusti. Till denna grupp har vi 20 platser. Anmälan till 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Äventyret  9-12 år (2006-2009), mer info kommer.

Barnkören Sångfåglarna
6-8 år (2010-2012), onsdagar med start 29 augusti.

KU
13-25 år (från årskurs 7), fredagar 18.30 – 21.30 
med start 31 augusti.

Mer information om våra grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/villstad Välkomna!

Start v. 35

Smålandsstenars Lucia  
anordnas till hösten av Villstads församling och Lions
Går du i åk 8-3:an på gymnasiet och är intresserad av att vara 
med, skicka ett sms till Rebecka Palmgren Ashour på 070-532 
99 45. Håll utkik efter mer information… 

En himmelsk resa i 
ord och ton
”Programmet är sprunget ur 
tanken om att göra en konsert där 
fokus läggs på en musikalisk 
vandring som omfattar hela 
kyrkoåret. Musiken och ordet får 
nytt liv och ger varandra ytterligare djup 
och nya dimensioner.
I sitt yrke som frilansande musiker är 
Charlotte Polson verksam i södra Sverige 
och till stor del som solist inom kyrkan. 
Charlotte spelar oftast med lokala 
musiker som sätter sin egen prägel 
på både musiken och framförandet. 
Musiken och de aktuella styckena får 
därför leva och förändras och blir aldrig 
framförda på exakt samma sätt.”

Tack Björn och Bo Gunnar!

Vi vill här framföra ett stort och varmt 

tack till Björn och Bo Gunnar för det 

arbete som de utfört i vår församling 

och samtidigt önska dem Guds rika 

välsignelse för framtiden.

Välkomna tllbaka!

Från och med augusti 

är Anders Hullfors 

församlingsherde i Villstads 

och Burseryds församlingar. 

Kristina Torin är tillbaka 

som komminister efter sin 

föräldraledighet och jobbar 

tillsvidare 75 %.
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Stckcafé
Välkommen till höstens Stickcafé i 
Smålandsstenars församlingshem. 
Vi startar måndagen den 
4 september kl. 18.30 - 21.00, vi 
träffas varannan vecka (jämna veckor). Stickcaféet kostar 
ingenting att vara med på. Du ordnar själv det material 
du behöver. Fikat kostar 20 kr och behållningen går till 
församlingens hjälpprojekt. Kom, umgås och handarbeta! 

Vill du veta mer, kontakta Elisabeth Andreasson, 
0371-325 86 eller elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Välkommen tll Sykretsen!
För många kvinnor är gemenskapen i sykretsen en 
källa till glädje. De gör dessutom en viktig insats med att 
samla in pengar till välgörande ändamål. 
Samlingarna består av andakt, kaffe och ett program 
med någon gäst. Gruppen samlas i Smålandsstenars 
församlingshem andra onsdagen i månaden, med början 
den 12 september kl.14.00. 
Vill du veta mer, kontakta Marie-Louise Lundström, 0371-
325 88 eller marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

Välkommen tll Kyrkans Besöksgrupp!
Besöksgruppens uppgifter består av att besöka någon 
regelbundet. Vi hjälper till vid uppvaktningar av våra 80-, 
90-, 95-åringar, samt är med vid gudstjänster på Haga- och 
Mariagården. Vi träffas till en stunds trevlig gemenskap 
på onsdagskvällar, varannan månad, i Smålandsstenars 
församlingshem.
Vill du veta mer och kanske prova på att vara med 
i besöksgruppen, kontakta gärna diakon 
Marie-Louise Lundström, 0371-325 88 eller marie-louise.
lundstrom@svenskakyrkan.se

Bårtäcket
Bårtäcket är skänkt utav 
församlingskåren i Villstads 
församling. Tillverkat av 
konstnär Karin Hedberg, Ateljé 
Westragothia i Kinna.

Hur tänker du dig himlen?         
Vi frågade några av ungdomarna i Svenska 
kyrkans Unga hur de tänker, här kommer 
svaren:
- inte som ett ställe/en plats, utan någonting 
 bortom vad vi kan föreställa oss.

- allt är ljust och vitt.

- en stor grind – harpor – Gud på en stor tron.

- som här men utan alla måsten.

- som en skog med vita träd med en massa djur.

- lugnt och fredligt ställe

- stort – portar som öppnas när man kommer dit

Välkomna!

Körerna startar igen!

Kyrkokören: 28 augusti 19.00

Vi vill sjunga-kören: 5 september 19.00

Välkomna med gamla som nya 

körsångare!

Konfirmatonsbild för 

Villstads församling, 

se sidan 9.

Tack Björn och Bo Gunnar!

Vi vill här framföra ett stort och varmt 

tack till Björn och Bo Gunnar för det 

arbete som de utfört i vår församling 

och samtidigt önska dem Guds rika 

välsignelse för framtiden.

Välkomna tllbaka!

Från och med augusti 

är Anders Hullfors 

församlingsherde i Villstads 

och Burseryds församlingar. 

Kristina Torin är tillbaka 

som komminister efter sin 

föräldraledighet och jobbar 

tillsvidare 75 %.
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SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
AUG  
26 13:e sönd e trefaldighet 10.00 Mässa
29 onsdag 19.00 Andrum
SEPT  
2 14:e sön e trefaldighet 11.00
 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27
9 15:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
16 16:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. 
 Välkomnande av årets konfirmander.
23 17:e sön e trefaldighet 10.00  Mässa
26 onsdag 19.00 Andrum
30 Den Helige Mikaels dag 10.00 Familjegudstjänst
OKT  
7 19:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst. 
 Församlingsrådet medverkar.
14 Tacksägelsedagen 10.00 Mässa
21 21:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
28 22:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa
31 onsdag 19.00 Andrum
NOV
2 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Andakt kl. 14, 15 o 16. Kaffeservering
 19.00  Allhelgonagudstjänst. Kyrkokören.
3 Alla Helgons dag 10.00 Familjegudstjänst
11 24:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa
18 Söndagen f domsöndagen 10.00 Gudstjänst
25 Domsöndagen 10.00 Mässa
28 onsdag 19.00  Andrum
DEC 
2 1:a söndagen i advent 10.00
 Familjegudstjänst. Kyrkokören.

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

AUG   
26 13:e sönd e trefaldighet 19.00 Sommarmusik 
 ”Vem kan spela förutan vind?” 
 Klarinett- och fagottduo med Olivia och Lydia.
SEPT  
2 14:e sön e trefaldighet 15.00 Friluftsgudstjänst 
 i Tabo
9 15:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
16 16:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsgudstjänst
23 17:e sön e trefaldighet 15.00 Musikgudstjänst. 
 Se ruta på sid. 10
30 Den Helige Mikaels dag 18.00 Kvällsmässa
OKT   
7 19:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
14 Tacksägelsedagen 18.00 Musikgudstjänst
21 21:e sön e trefaldighet 18.00 Mässa
28 22:e sön e trefaldighet 18.00 ”Tystnad, tankar och 
 toner” -  en stilla stund med meditation och musik.
NOV  
2 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Andakt kl. 14, 15 o 16. Kaffeservering
4 Alla själars dag 16.00 Allhelgonagudstjänst. 
 Kyrkokören.
11 24:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsgudstjänst
18 Söndagen f domsöndagen 18.00 Kvällsmässa
25 Domsöndagen 18.00 Kvällsgudstjänst
DEC 
2 1:a söndagen i advent 18.00 Kvällsmässa. 
 Vi vill sjunga-kören.

Pastorsexpeditonen 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  

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

Välkommen tll en stunds stllhet i allhelgonatd

Fredagen den 2 november kl. 14.00 i Villstads och Smålandsstenars 

kyrkor. Andakt kl. 14, 15 o 16. I pauserna serveras kaffe i kyrkorna. Du kan 

också träffa någon av våra präster eller vår diakon. 

Husförhör

Med hösten 

kommer också 

husförhören så 

håll utkik efter i 

våra predikoturer 

om vilka platser 

och tider som är 

aktuella.

Gilla oss på
FACEBOOK
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Samtal om livet         
Välkommen att samtala i grupp om allt som hör 
livet till. Dela din berättelse och lyssna till andras.

Start: Tisdag 11 september
Tisdagar 14.00 – 15.30 (ojämna veckor)
Plats: Gislow
Gemenskap, samtal och fika
Samtalsledare: Agneta Fredeväg, diakon. 070-240 03 08

Leva vidare samtal i 
Gislaved 2018
En av de svåraste upplevelserna i livet är att förlora en nära 
anhörig och att vara i sorg innebär en stor påfrestning. Sorgen är 
en naturlig reaktion på att den person som var så betydelsefull för 
dig, inte längre finns.

Att dela sorgen med någon annan som är i en liknande situation, 
kan fungera som en hjälp och ett stöd vid bearbetningen av 
sorgen. Vi tror att Gud vill vara med oss genom hela livet och så 
även nu i denna svåra tid.

Vi samlas 6 gånger under hösten med början onsdagen den 
19:e september klockan 14-ca 15:30 och i Biblioteket (Gamla 
lägenheten) i församlingshemmet i Gislaved. Därefter samlas vi 
följande onsdagar 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10.

Du får gärna ta med Dig en anhörig t.ex. barn, syskon till 
anhörigträffarna. Finns det behov så kommer vi att komplettera 
samlingar även kvällstid. Vi börjar med kaffe och någon god kaka 
och avslutar med en andakt.

Vi samtalar bl. a om: hur har livet varit, hur det blev när döden 
inträffade, sorgens olika faser, hur framtiden ser ut.
Anmäl dig gärna till någon av oss men det går även bra att bara 
komma.

Varmt Välkommen.
Maria Wiss, diakoniass.  0371-836 58, 
maria.wiss@svenskakyrkan.se                     
Maria Widermark, präst 0371-836 54, 
maria.widermark@svenskakyrkan.se

Globala veckan 18-25/11
Onsdagen 21/11 kl. 18.30 Veckomässa i Gislaveds 
församlingshem. I samband med mässan blir det ett föredrag 
med Christer Olsson med rubriken ”Skolan under träden” - 
om ett arbete i Tanzania. Kvällsfika.

Söndag 25/11 Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan 
kl 15.00. Ellinor Ädelroth, f d professor i lungmedicin fr 
Umeå, och har jobbar på Panzi-sjukhuset i Kongo Kinshasa 
deltar i gudstjänsten, servering.

Gudstjänst med 
avtackning 
av Ingemar Nilson!
Söndagen den 26 augusti kl. 11.00 
i Båraryds kyrka. Medverkan av 
Gislaveds och Båraryds kyrkokörer.
Efter gudstjänsten blir det mingel med 
kaffe och tårta.

Varmt välkomna!

Världens barn 

insamling 

28/9 - 7/10 2018

Lördagen 29/9 

Bössinsamling i 

Gislaved.

 

LOTTNR:

Reselott 
2018

Äntligen

är den här!
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Stående från vänster: Maria Rickardsson, Veronica Andersson, Brandon Jensen, Alma Pettersson, Linnéa Fisk, Saga Höglander Wahlström, William Berg, 
Jonte Dahl Lindström, Liam Lindeborg, Hampus Björck, Gabriel Magnusson, Alfred Karlsson, Ida Nilsson, Deimante Venckute, Maria Wiss, Per-Erik Åkermo

Sittande från vänster: Linda Ejervall, Stina Axelsson, Linnea Jensen, Simon Gustafsson, Albin Wilhelmsson, Jonna Siltala, Beatris Serey Palma, Wilma Jensen.

Stående från vänster: Maria Wiss, Brandon Jensen, Maria Rickardsson, Maja Karlsson, Isak Henningsson, Kalle Onnela, Erik Gustavsson, William Karlsson, 
Anton Wilander, Isak Onnela, Dylan Ndayishimiye, Wilma Lundberg, Veronica Andersson, Per-Erik Åkermo.

Sittande från vänster: Ebba Skär, Annie Orshagen, Shane Jensen, Sebastian Rodriguez, Mattias Pettersson, Ofelia Filipsson, Elin Vettebrand, Tindra Pettersson.

Konfirmander Gislaveds församling 2018
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Stående från vänster: Veronica Andersson, Maria Rickardsson, Brandon Jensen, Eddie Engvall, Anton Wolf, Ida Wallentin, Alice Vallesjö, August Odenholt, 
Lukas Nord, Jonathan Persson, Ella Johansson, Anton Sanell, Casper Mjösberg, Ebba Bjelke, Maria Wiss, Anders Hullfors, Linnea Walfridsson.

Sittande från vänster: Felicia Åberg, Thea Hammarström, Isabelle Gunnarsson, Emmie Elverlind, Ella Störling, Moa Ågren, Julia Göransson, Ängla Gullberg.

Välkommen Marianne!
”Nygammal medarbetare skulle man kunna kalla mig” 
säger Marianne Nilsson kommande församlingsherde i 
Gislaveds och Norra Hestra församlingar. För drygt fem år 
sedan var Marianne komminister i Gislaveds församling. 
”Det är med glädje och förväntan som jag nu återvänder. 

Det skall bli spännande att träda in i en ny organisation 
och i en ny roll” säger Marianne.  Marianne kommer 
närmast från en tjänst som kyrkoherde i Norra Mo 
församling. Hon bor med maken Mats i Jönköping. På 
fritiden säger Marianne att hon ägnar sig åt allt som gör 
livet glatt som t.ex. styrketräning, löpträning, litteratur, 
konst och musik. ”Bönen, hjärtats samtal med Gud och 
träningen är grunden i mitt dagliga liv” säger Marianne. 

”Det är det som bär mig”. Som präst har hon en önskan 
om att kunna bidra till att få människor att se tron på 
Jesus Kristus som en sammanhängande kraft i livet istället 
för ett tillägg i livet. 

Välkomnande och inskrivning av årets 
konfirmander
Söndagen den 2 september kl. 11.00 i  Gislaveds 
församlingshem. Har du glömt att anmäla dig så går det 
jättebra att göra det vid detta tillfälle.
Du kan även skicka din anmälan till: 
gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se

Soppluncher i Gislaveds 

församlingshem

Tisdagar kl. 12.00 – 13.00. 

Pris 50 kr.

28 augusti, 9 oktober, 

6 november, 4 december

Veckomässa i Gislaveds 

församlingshem

Onsdagar kl. 18.30 (Förutom 

första onsdagen i varje månad)
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”När jag var barn var Gud som en 
avlägsen släktng”. 
Så skriver författaren Jonas Lindberg i sin bok ”Sju steg 
i kristen tro”. I höst kommer den första onsdagkvällen i 
månaden att vara en ljusandakt. Andakten är kl. 18.30 och 
Mellan kl. 19.00-20.00 samtalar vi om ett av avsnitten i 
boken över en kopp kaffe. Under hösten ses vi i Gislaveds 
församlingshem.

Hjärtligt välkomna!
För mer info kontakta Maria Widermark 076-11 206 65

”Det sårbara livet”. 
Samtalsgrupp utifrån Jobs bok.
Att läsa Bibeln tillsammans är spännande. 
Nya insikter föds när vi delar ord och tankar. 
Jobs bok i Gamla testamentet är berättelsen om en man
som gör allting rätt och ändå drabbas av stort lidande. 
Job drar Gud inför rätta. Hur kommer Gud svara?

Vi läser ett avsnitt varje gång och samtalar tillsammans. 
Inga förkunskaper behövs, bara en vilja att dela tankar med 
andra.

Gislaveds församlingshem 
Tisdagar 18.30-20.30. Start 11 september
Ledare: Lina Mayïm

VÄLKOMMEN TILL DAGLEDIGA 
Centrumkyrkan / Församlingshemmet Gislaved
Tisdagen den 4:e sep. 14:30  CENTRUMKYRKAN
”Musical friends” Sten-Egon Uremark med team sjunger och spelar. 
Massor av goda TÅRTOR serveras.

Tisdagen den 18:e sep. 14:30 FÖRSAMLINGSHEMMET
”Indien-djungelbokens värld?” Naturfotograf Ingmar Skogar, 
Ängelholm. Föredrag med bildspel.  

Tisdagen den 2:e okt 14:30 CENTRUMKYRKAN
”Barnabönen bar iväg med mig” Roland Nelson f.d. direktor 
Erikshjälpen, spelar också ventilbasun.

Tisdagen den 16:e okt 14:30 FÖRSAMLINGSHEMMET
”Blandad musikkompott, saxofon & piano” Ingmarie Åkerhag, 
kyrkomusiker. Stefan Hamlin, företagare

Tisdagen den 30:e okt 14:30 CENTRUMKYRKAN
Bildspel med musik-”En stund på jorden i Guds skapelse” Åke Lövgren, 
Smålandstenar

Tisdagen den 13: nov 14:30 FÖRSAMLINGSHEMMET
MusikQuiz med LarsOwe Peterson och Thore Olofsson. En eftermiddag 
med mycket drag som du inte får missa!

Tisdagen den 27:e nov 14:30 CENTRUMKYRKAN
Kören ” Se och häpna” från Kärda, sjunger och spelar.

Tisdagen den 11:e dec 14:30 FÖRSAMLINGSHEMMET
Födelsedagsfest för alla som fyllt 80, 90, 95 och uppåt. Vi hjälps alla åt 
att fira dem! Luciatåg med tårtkalas och mycket adventstämning.

DAGLEDIGA samlas i Centrumkyrkan och i Gislaveds 
församlingshem. 
Vi samlas till en härlig gemenskap varje jämn vecka. Behöver du hjälp 
att ta dig till våra samlingar kan du ta kontakt med din kyrka så kan vi 
hjälpa till. Vi dricker kaffe tillsammans runt gemenskapsborden.

Kom och var med oss och dela gemenskapen! VÄLKOMNA!
Om ni undrar över något, ring:
Ulla Ericson 070 595 47 10
Maria Wiss 0371-836 58 eller 0371-836 50

Du behövs i Gentjänsten i Gislaved!
Vill du ge en hjälpande hand till någon som t.ex vill 
ha sällskap på promenader, ledsagning vid läkar- eller 
tandläkarbesök eller annat besök... 

Vi behöver många som går med på tipspromenader på 
våra äldreboenden!

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa välkommen att 
kontakta oss på telefonjouren tsdagar kl.10.00-11.30 
på telefon 0371-836 76.

Musikgudstjänst med Gloria Joyce-Burt
Musikgudstjänst med Gislaveds kyrkokör och 
Gloria Joyce-Burt, harpist. Alla helgons dag, 
lördag den 3 november kl. 16.00 i Gyllenfors kapell 

Välkomna!
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BOBOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER

AUG
26 13:e sönd e trefaldighet 16.00 Gudstjänst på församlingshemmets vind. 
    Kyrkkaffe.
SEPT   
2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, 
    Anderstorps kyrka, se sid 27
16 16:e sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst
30 Den Helige Mikaels dag 09.30 Familjegudstjänst, Våthult -Bosebo kyrkokör

OKT   
7 19:e sön e trefaldighet 18.00 Mässa. Medverkan av konfirmander.
28 22:e sön e trefaldighet 09.30 Gudstjänst

NOV   
3 Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst, Våthult -Bosebo kyrkokör
18 Söndagen f domsöndagen 09.30 Gudstjänst

DEC   
2 1: söndagen i advent 11.00 Gudstjänst

Swishnummer kollekt: Bosebo kyrka: 123 232 85 81

Avtackning av Ingemar vid 
gudstjänsten i Bosebo kyrka den 3/6.

Efter gudstjänsten var det avtackning av Ingemar 
Nilsson, kaffe och tårta i församlingshemmet.
När fikat var klart samlades vi ute för en 
kyrkogårdsvandring.
Den leddes av Maria Hänninen.
Dagen hade samlat 30-40 församlingsbor.
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GISLAVEDS FÖRSAMLINGSHEM GUDSTJÄNSTER
Under tiden som Gislaveds kyrka renoveras firar vi gudstjänsterna 
i Gislaveds församlingshem.

SEPT   
2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa
   Anderstorps kyrka, se sid 27
9 15:e sön e trefaldighet 11.00 Högmässa. Medverkan av Kyrkokören
16 16:e sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst
23 17:e sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
30 Den Helige Mikaels dag 11.00 Gudstjänst
OKT   
7 19:e sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
14 Tacksägelsedagen 18.00 Musikcafé
21 21:e sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
28 22:e sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
NOV   
11 24:e sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst
18 Söndagen f domsöndagen 11.00 Högmässa
25 Domsöndagen 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan

Swishnummer kollekt: Gislaveds kyrka: 123 551 79 25

Körcafe med Nybörjarekören 

Körcafe med Nybörjarekören och Gislaveds 

kyrkokör m.fl. Söndagen den 14 oktober 

kl. 18.00 i  Gislaveds församlingshem

Välkomna!

VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
SEPT 
2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27
   14.00 Gudstjänst. Tårtbuffé.
9 15:e sön e trefaldighet 09.30 Mässa
23 17:e sön e trefaldighet 09.30 Gudstjänst

OKT   
14 Tacksägelsedagen 11.00 Familjegudstjänst. Våthult -Bosebo kyrkokör
21 21:e sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst

NOV   
3 Alla Helgons dag 18.00 Minnesgudstjänst. Våthult -Bosebo kyrkokör
11 24:e sön e trefaldighet 09.30 Gudstjänst
24 lördag 14.00 Missionsauktion

DEC   
2 1:a söndagen i advent 09.30 Familjegudstjänst

Swishnummer kollekt: Våthults kyrka: 123 494 65 05 

Gilla oss på
FACEBOOK
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BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
AUG 
26 13:e sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst, se ruta på sidan 13.
SEPT   
2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, 
   Anderstorps kyrka, se sid 27 
9 15:e sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst
23 17:e sön e trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst med Gislaveds 
   kammarkör, ledare Ricky Burton
OKT   
14 Tacksägelsedagen 14.00 Skördegudstjänst. 
   Medverkan av kyrkokören. 
   Båraryds syförening serverar kyrkkaffe.
NOV   
3 Alla Helgons dag 13.00 Öppen kyrka. Kaffeservering.
4 Alla själars dag 16.00  Minnesgudstjänst. 
   Medverkan av Kyrkokören.
25 Domsöndagen 11.00 Gudstjänst
DEC   
2 1:a söndagen i advent 13.00 Musikgudstjänst. 
   Medverkan av Gislaveds manskör. 
   Kyrkkkaffe.

GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
SEPT   
2 14:e sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst
    Inskrivning av årets konfirmander.
30 Den Helige Mikaels dag 11.00 Familjegudstjänst. Barnens dag.

OKT   
28 22:e sön e trefaldighet 18.00 Lekmannaledd gudstjänst

NOV   
3 Alla Helgons dag 16.00 Musikgudstjänst, se ruta på sid. 16
4 Alla själars dag 16.00  Minnesgudstjänst, Jan Mogren, trumpet
   18.00 Minnesgudstjänst, Jan Mogren, trumpet
11 24:e sön e trefaldighet 18.00 Mässa
25 Domsöndagen 18.00 Mässa

DEC   
2 1:a söndagen i advent 11.00 Högmässa. Medverkan av Kyrkokören.

Pastorsexpeditonen 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

Swishnummer kollekt: Gyllenfors kapell: 123 238 37 50

Swishnummer kollekt: Båraryds kyrka: 123 237 13 00

Soppluncher i Båraryds församlingshem

Tisdagar kl. 12.00

11 September, 16 Oktober

13 November sker också anmälan till den 11 dec

Pris: 50 kronor

den 11 december – serveras julinspirerat,

pris 100 kr, anmälan.

Anmälan, som är bindande, tidigast på

sopplunchen 13 november (max 75 personer)

VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
SEPT 
2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27
   14.00 Gudstjänst. Tårtbuffé.
9 15:e sön e trefaldighet 09.30 Mässa
23 17:e sön e trefaldighet 09.30 Gudstjänst

OKT   
14 Tacksägelsedagen 11.00 Familjegudstjänst. Våthult -Bosebo kyrkokör
21 21:e sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst

NOV   
3 Alla Helgons dag 18.00 Minnesgudstjänst. Våthult -Bosebo kyrkokör
11 24:e sön e trefaldighet 09.30 Gudstjänst
24 lördag 14.00 Missionsauktion

DEC   
2 1:a söndagen i advent 09.30 Familjegudstjänst

Sackeusboden i Gislaveds 

församlingshem har öppet 

på torsdagar kl. 15.00 – 19.00. 

Välkomna in!
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Pilgrimsvandringar
Nästa pilgrimsvandring i Naturens katedral
1 september kl 10.00. Start och mål vid Ettö Naturreservats 
parkering norr om Hestra. Välkommen med på en ca 2,5 timmars 
vandring i lugnt tempo under ledning av Agneta och Ulf Fredeväg. 
Vi gör några stopp på vägen med tid för eftertanke. Ta med vatten 
och matsäck. Tänk på bra skor och kläder efter väder.
Frågor Agneta Fredeväg 0702 400 308

Pilgrimsvandring runt Agnsjön
Under tre onsdagskvällar i höst 3 okt, 31 okt och 28 nov kommer vi 
att vandra runt Agnsjön. Vi samlas på Mogatan 17 kl 19. Kvällarna 
kommer att ha olika teman och avslutas med en stilla stund i vår 
lokal på Mogatan. Du som vill kan komma direkt till den stilla 
stunden.

Hur tänker du dig himlen?         
Miniorgruppen (8-9 år) 
från Hestra har svarat:
Kommer att bli lugnt och skönt.
Det finns ingen teknologi eller bilar.
Kommer att bli en konstig känsla.
Vi kommer att träffa våra husdjur och gosedjur där.
Jag tror att änglarna dansar och fikar tillsammans.
Det kommer att bli bättre än på jorden.
Änglarna åker ruschkana på regnbågen.
Jag vill träffa min morfar och min hund.
Jag kommer att hoppa på molnen.
Man kan bygga hus av molnen.
Att det som flyger upp till himlen blir till luft.
Det är finare än på jorden. 
Jag kommer att få en kram från Jesus.

Gilla oss på
FACEBOOK

Svenska kyrkans unga och 
stor & liten startar v. 36
Anmälan behövs för barn/vuxna som inte 
var med under vårterminen.
För mer info Kontakta gärna 
Maria Kastberg maria.kastberg@svenskakyrkan.se

Start v. 36
Bårtäcke i 
Norra Hestra kyrka 
Tillverkat av Ing Britt Suvinen 
Grimsås. Skänkt av familjen 
Olle Westlund 1996.

Pilgrimsvandringen i början av juni Prästaleden från Norra 
Unnaryd till Valdshult. 
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GUDSTJÄNSTER
AUG 26 13:e sönd e trefaldighet 10.00 Högmässa, Valdshults kyrka
   19.00 Gudstjänst, Norra Hestra kyrka
SEPT 2 14:e sön e trefaldighet 11.00 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27
   18.00 Ekumenisk gudstjänst, Norra Hestra kyrka
 9 15:e sön e trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst, Norra Hestra kyrka
   15.00 Gudstjänst, Valdshults kyrka
 13 torsdag 17.00  Spagettigudstjänst, Norra Hestra kyrka
 16 16:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa, Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst, Stengårdshults kyrka
 23 17:e sön e trefaldighet 10.00  Gudstjänst, Norra Hestra kyrka
 28 fredag 09.30 Barngudstjänst, Stengårdshults kyrka
 30 Den Helige Mikaels dag 15.00 Familjegudstjänst, Norra Hestra kyrka
OKT 7 19:e sön e trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst, Valdshults kyrka
 14 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst, Öreryds kyrka
   15.00 Lovsångsgudstjänst, Norra Hestra kyrka
 21 21:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst, Norra Hestra kyrka. 
    Kommenterad gudstjänst
 24 onsdag 09.30 Barngudstjänst, Norra Hestra kyrka
 25 torsdag 18.30 Taizemässa, Norra Hestra kyrka
 28 22:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa, Valdshults kyrka
   18.00 Stilla gudstjänst, Norra Hestra kyrka
NOV 3 Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst, Stengårdshults kyrka
   18.00 Minnesgudstjänst, Valdshults kyrka
 4 Alla själars dag 16.00  Minnesgudstjänst, Norra Hestra kyrka
   18.00 Minnesgudstjänst, Öreryds kyrka
 11 24:e sön e trefaldighet 10.00 Högmässa, Norra Hestra kyrka, predikan av Gunnar Blomgren
   15.00 Gudstjänst, Öreryds kyrka
 12 måndag 19.00 Mässa, Norra Hestra kyrka
 18 Söndagen f domsöndagen 11.00 Högmässa, Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst, Stengårdshults kyrka
 25 Domsöndagen 10.00 Mässa, Valdshults kyrka
   18.00 Psalmsångsgudstjänst, Norra Hestra kyrka
DEC 2 1:a söndagen i advent 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Valdshults missionskyrka
   14.00 Gudstjänst, Norra Hestra kyrka

Pastorsexpeditonen 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

Swishnummer kollekt 
Norra Hestra kyrka: 123 539 33 01, Stengårdshults kyrka: 123 526 40 72, Valdshults kyrka: 123 149 89 06, Öreryds kyrka: 123 418 01 54

Andakt på Hestragården

Följande torsdagar kl 14.30

13 sept, 4 okt, 1 nov, 29 nov

Allahelgonahelgen

Fredag eftermiddag har vi öppet 

i våra kyrkor mellan kl 15-18. Vi 

spelar stilla musik och ger möjlighet 

att  tända ljus. Enkel fika serveras.

Mötesplats Mogatan

Varje onsdag kl 14.30-16.30 på 

Mogatan 17. Vi börjar 5 september 

och slutar 5 december. 

Välkommen in på en enkel fika 

och goda samtal.

Leva vidare-grupp
Välkommen att vara med i en samtalsgrupp om sorg. Vi startar tisdagen den 9 oktober 
kl 18.00-19.30 i kyrkans lokal på Mogatan 17. Tid och plats för de fortsatta träffarna 
bestämmer vi gemensamt i gruppen.

Anmälan och mer info kontakta:
Diakon Agneta Fredeväg tel 0370-332652  agneta.fredevag@svenskakyrkan.se
Präst  Agneta Helge tel 0370-332641  agneta.helge@svenskakyrkan.se
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Konfirmaton i Stengårdshult kyrka 20 maj  
Bakre raden: Marit Ekstener, Lars Gunther, Hampus Andersson, Ida Abrahamsson, Josef Åsljung, 

Lars Palmers, Agneta Helge.
Främre raden: Ellen Ambjörnsson, Julia Wojcik, Jonathan Mellquist, Anton Karlsson, Tilda Eriksson, Joel Åsberg. 

Studiefotograferna Värnamo

Konfirmandläger med båten Shalom 

Daglediga
En onsdag/månad ses vi kl 10.30-12.00. 
Vi inleder med andakt och fika.

19 september i Öreryds kyrka. 
Önskepsalmer med Lars Eklund

17 oktober i Stengårdshult församlingshem. 
”Så mycket bättre” med Ingemar Nilsson

14 november i Valdshult församlingsgård. 
”Ecuador t/r 2018” Kerstin Jonsson Hestra visar 
bilder och berättar om barn födda med läpp- och 
gomspalt, undervisning för indiankvinnor och 
besök i djungelbyar.
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8/10
Dye/Flahults rotar hos Hannes och 
Johanna-Maria Johansson, Norregård

16/10 
Sunnaryds rote hos Evy Örnstedt, 
Kullsgärdet

16/10
Draftinge rote i Skoghem. Värdar 
Majvor och Lars-Göran Magnusson

18/10 
Karaby rote hos Ulla Johansson, 
Kalvhagen

21/10
Reftele tätort i församlingshemmet. 
Gudstjänst kl 18.00   
Därefter följer husförhöret. 
Värdar: FH syförening

22/10
Södra roten med Segerstad hos 
Marie-Louise och Jan Klang i Sonnaryd

25/10
Kållerstad rote hos Marianne och 
Valter Holm, Häljarp 8

6/11
Ås/Dravö rote hos Ingbritt och Alvar 
Josefsson, Dravö Ekegården

8/11
Mellby rote hos Inga Johansson, 
Backegård 1

8/11
Svanholms rote hos Ulrika och 
Henrik Hallberg, Fridhäll

9/11
Väcklinge rote hos Maria Lust och 
Mats Larsson, Gungsebacken

12/11
Nennesmo rote hos Jonas Persson, 
Norrby

15/11
Röpplinge rote hos Gillis och Lilly 
Hallberg, Galtås 3

16/11 
Vä rote hos Birgitta och Torsten 
Svensson, Midgård

19/11 
Kyrkroten hos Göran och Marita 
Nilsson, Klockaregård 1

Husförhör hösten 2018
Årets tema är ”Kom in och ät, maten är klar!”
Ett samtal kring nattvarden- mat för livet och själen.

Till årets husförhörspsalm har valts 
”Vi till ditt altarbord bär fram” nr 73 i 
psalmboken. Vi samlas kl 19.00, om inget 
annat anges. På förhand vill vi tacka alla värdar 
som öppnar sina hem för dessa 
träffar. Varmt välkomna på årets husförhör.
/ Björn Berggren, Annika Källner

Daglediga Reftele kl 15.00

12/9 Missionskyrkan, 10/10 Församlingshemmet

14/11 Missionskyrkan, 12/12 Församlingshemmet

Församlingskåren

5/9, 3/10, 7/11, 6/12

18.30 Reftele församlingshem

Så här tror Ås miniorgrupp 
att det ser ut i himlen:
”Den är full med sockervadd”
”Helt vitt för molnen”
”Ovanför molnen finns en annan jord”
”Det är precis som här, fast här går vi 
levande och i himlen går de som dött 
från vår jord”.
”Fullt med änglar som varit människor”
”Blått som himmelen, de döda är änglar”.

Allhelgonahelgen
2 november- fredag
14.00-17.00 Öppen kyrka i 
Reftele, kaffeservering i Sockenstugan
14.00-19.00 Öppen kyrka i Ås, 
kaffeservering
19.00 Minnesgudstjänst i Ås kyrka, 
Cantuskören, Gunilla Jarl

3 november- Alla helgons dag
18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, 
musikmedverkan. Björn Berggren

4 november- Alla Själars dag
16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, 
Reftele kyrkokör, Gunilla Jarl
18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad 
kyrka, musikmedverkan. Gunilla Jarl.                           
Kaffeservering i församlingshemmet 
från 16.45
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Konfirmaton ägde rum i Reftele kyrka lördagen 19 maj 11.00. 

Bakre raden: Martin Haugeröd, Adam Svenningsson, Philip Lust, Joel Hägg, Erik Claesson, Axel Mårtensson, Manfred Larsson, Gustav Lust, Ludvig Bostig
Mellan raden: Leen Alhosari, Rasmus Sjögren, Leo Östergren, Theodore Andersson, Linnéa Berntsson, Amanda Josefsson, Annie Klang, Anna Bolmenius, 

David Seger, Oskar Johansson, Ellen Bolmenius, Gunilla Jarl, Matilda Hallberg 
Främre raden: Emmie Eriksson, Freja Sinning, Dalsgaard, Johanna Ivansson, Ellen Svensson, Wilma Johansson, Amanda Holm, Alma Johansson

Sittande: Caroline Söderblom, Anna Grahn
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Missionsauktoner
Förutom försäljning blir det andakt, kaffeservering och lotterier. 

10 november kl 14.00 i Kållerstad församlingshem
30 november kl 18.30 i Ås kyrka

Välkomna 
önskar syföreningarna i Ås och Kållerstad

Vänta, Vila, Vara….
Under hösten kommer vi fira tre gudstjänster under temat 
vänta, vila, vara. Dessa ord kommer från psalm 909 i Psalmer 
i 2000-talet. Det blir musik, stillhet, ljuständning och 
meditation. Datum är 23/9, 28/10, 25/11. 
Se i gudstjänstschemat för tider och platser. 
Välkomna!

Vecka 35 börjar våra barn och 
ungdomsgrupper i församlingen.
För mer informaton 
se hemsidan.

Start v. 35

Stckcafé 18.00-20.30
3/9 Ås
1/10 Reftele
5/11 Kållerstad
3/12 Reftele

Bårtäcke
Församlingens bårtäcke är tillverkat 
av Ingrid Andreasson, IA Vävateljé 
Ödenäs. Bårtäcket togs i bruk 2012. 

Gilla oss på
FACEBOOK
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  GUDSTJÄNSTER
AUG 26 13 sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka med välkomnande 
    av årets konfirmander
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka

SEPT 2  14 sönd e tref  11.00 Sammanlyst högmässa, Anderstorps kyrka, se sid 27
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstad missionshus, 
    sång av Johanna Catoni, servering
 9  15 sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe, 
    musik Johanna-Maria Johansson
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 16  16 sön e tref 10.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka,kyrkkaffe 
   19.00 Mässa i Reftele kyrka
 23 17 sönd e tref 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Vänta, vila, vara – gudstjänst i Reftele församlingshem
 30  Den helige Mikaels dag 11.00 Familjegudstjänst i Reftele församlingshem med 
    Vera och Valter, där vi delar ut biblar till
    församlingens 4-åringar. Änglavernissage och 
    tipspromenad från 10.00. 
    Spagettilunch efter gudstjänsten.
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka

OKT 7  19 sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i kapellet Kållerstad kyrka, sång Karina Carlsson
 14 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Ås kyrka, kyrkkaffe och skördeauktion
   16.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    kvällsmat och skördeauktion i Sockenstugan
 21 21 sönd e tref 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst och därefter husförhör i Reftele församlingshem
 28 22 sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Vänta, vila, vara – gudstjänst i kapellet Ås kyrka

NOV 2 fredag 14.00-17.00 Öppen kyrka i Reftele, kaffeservering i Sockenstugan
   14.00-19.00 Öppen kyrka i Ås, kaffeservering
   19.00 Minnesgudstjänst i Ås kyrka, Cantuskören
 3 Alla Helgons dag 18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
 4 Alla Själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
   18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka. 
    Kaffeservering i församlingshemmet från 16.45.
 10  lördag 14.00 Missionsauktion i Kållerstads församlingshem
 11 24 sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 18 Sönd f domsöndagen 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe

 25 Domsöndagen 10.00 Högmässa i Ås kyrka, sång av gruppen Voices
   18.00 Vänta, vila, vara – gudstjänst i Reftele församlingshem
 30 fredag 18.30 Adventsgudstjänst i Ås kyrka, sång Ulrika Hallberg och Petra Sjöö
    därefter missionsauktion med servering och lotterier

DEC 2  1 advent 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören
   19.00 Gudstjänst på Stora Segerstad, kaffeservering, sång av Yvonne Lindström

Pastorsexpeditonen 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

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

Sopplunch Reftele 

församlingshem 12.00-14.00. 

Pris 50 kr. 
Middagsbön kl 12.00. 

5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 

28/11, 5/12- Julbord, endast förköp. 

Musikcafé 
Söndag 7/10 kl 15.00 i Ås 

förbundsgård med Cantuskören 

och Westbo Messingssextett
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Vad får jag för min begravningsavgift?
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i 
hela Sverige förutom i Stockholms och Tranås kommuner där 
det är kommunerna som är huvudmän. I dessa kommuner 
har begravningsverksamheten varit kommunaliserad sedan 
lång tid tillbaka.

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla 
allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda 
inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller 
alla oberoende av trostillhörighet. Mer utförligt består 
huvudmannaskapet av vård och underhåll av kyrkogårdens/
begravningsplatsens allmänna ytor samt nyanläggningar av 
begravningsplatser. Även skötseln av kulturhistoriska gravar 
hör till begravningsverksamheten.

För att utföra ovanstående uppgifter krävs både personal, 
maskiner, redskap, administration mm. Kostnaden 
för allt detta finansieras med begravningsavgifter. 
Begravningsavgiften fastställs av kammarkollegiet och är 
gemensam för hela landet förutom Stockholm och Tranås. 
Alla som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst 
skall betala denna avgift som inkasseras av skatteverket som 
om det vore en skatt.

Vad får jag då för min begravningsavgift 
förutom det som redan nämnts? 
• Gravplats på allmän begravningsplats under 
 en tid av 25 år
• Gravsättning inklusive gravöppning återfyllnad av graven
• Transporter inom förvaltningsområdet efter det att 
 huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet. 
 Transport till och från krematorium
• Kremering
• Lokal för förvaring och visning av stoftet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler 

(Stoft=avliden kistlagd person)

Magnus Rickardsson, kyrkogårds- och fastighetschef

Konfirmerad och sen då…
Umiv (ung medarbetare i Västbo) kanske är någonting för dig.  Ett projekt över två år, då du 
som ung medarbetare engagerar dig i någonting i församlingen. Det kan vara ledare i barn och 
ungdomsgrupp, konfaledare, hjälpa till i diakonin, gudstjänstvärd, eller något annat som du tycker 
du vill göra, och som församlingen tycker skall göras. Det blir ett utbildningsläger per termin, som 
blir din ledarutbildning. Och som avslutning på hela projektet en resa till Rom.

Tycker du att detta låter lockande, vill du prova?                                                                                           
Ta kontakt med din konfirmandledare, så syns vi.  
/Marita, en av ledarna i Umiv.
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Visste du att?
Under 2017 gjorde diakonin i Gislaved 
pastorat 371 hembesök och 311 besök 
på vårdhem och sjukhus.

”DE VI VILLE BLI” - att hitta sina tre 
livstrådar. En personlig berättelse om 
modet att sträcka sig vidare och våga 
det liv som blev mitt.

Diakonin i pastoratet inbjuder tll föreläsning med 
Britta Hermansson

Tisdagen den 11 september kl 18.30 i Reftele 
församlingshem

Utifrån en stor sorg, viktiga vägval och historien om de som 
utvandrade från hembyn Nås i Västerdalarna så flätar Britta 
Hermansson ihop de tre viktiga trådar som egentligen är 
allas berättelse.

Britta är pastor i Equmeniakyrkan, författare till ett flertal 
böcker och har en podcast med namnet Brittas vardagsrum. 
Föreläsning och fika gratis.

Välkommen!

Diakonins månad 

september 2018 

– Fokus på Äldres psykiska ohälsa 

Kyrkoherdeinstallaton
Sammanlyst högmässa i 
Anderstorp kyrka söndagen den 
2 september kl. 11.00. Biskop 
Fredrik Modéus välkomnar Per-
Erik Åkermo som kyrkoherde i 
Gislaveds pastorat.



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

Sommarläger från Kulltorp och Båraryd


