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Var är den sköna sommarn
då allting skulle ske
var är dom ljusa dagar
då livet skulle le ,
så mycket som jag ville 
så lite som jag hann,
var är min dröm om sommarn,
som alltför fort försvann.

Visst kommer det en vinter
då björkens blad blir mull
och fink och lärka flyttar
för korta dagars skull,
det känns som bittert avsked
när häggen går i grav
var är nu alla löften
som våren en gång gav.

Vem sa att sommarns dagar
är då det stora sker
vem sa att höstens tecken
finns där jag inte ser,
vem sa att mitt i grönskan
finns vissnande och död
vem sa att vinterns tjäle
finns bakom solens glöd.

Gud hjälp mej se på hösten
med sommarperspektiv
för då kan blommor vissna
men ändå ser jag liv,
ja, hjälp mej stilla ana
den kärlek bakom allt
som varsamt vill förvandla
allt liv till ny gestalt.

Ja, hjälp mej ödmjukt smaka
det ögonblick som är 
och lär mej se det största 
i stunden nu och här,
ja, lär mej att bevara
det ljusa som jag minns 
och lär mej att min sommar
vill säja att Du finns

Visst är jag nån sorts blomma
på livets sommaräng
och anar väl som andra 
en vinter, kall och sträng,
men liksom blomman ler jag 
den höst Du viskar Kom,
för där hos Dej, det vet jag,
finns sommar året om.

Atle Burman 
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En höstpsalm
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Det har blivit 38 år i Gislaveds (stor)pastorat 
som kantor, främst i Våthult och Bosebo. 
Glömmer nog aldrig mitt första besök i Bosebo 
våren 1981 när vaktmästaren skulle visa 
kyrkan och kom körande upp på kyrkbacken 
med sin traktor…
Sedan den dagen har jag fått vara med om mycket mer än 
fyra bröllop och en begravning. Jag har haft förmånen att få 
dela glädje och sorg med många av Er då jag fått spela på dop, 
konfirmationer, vigslar, begravningar samt ett nästan oräkneligt 
antal gudstjänster och mässor. Ibland även på finska och 
lettiska, då var det tur att det fanns någon som satt bredvid och 
sa: ”Spela där nu”.

Jularna i Våthult och Bosebo har många minnen med sig. Inte 
bara för mig utan även för Allers läsare där chefredaktören 
Lars Jonsson i ett kåseri beskrev upplevelsen av sitt besök på 
en julotta i Våthult med ”den gamle mannen” - en av alla goda 
arbetskamrater genom åren. En annan tidig juldag när jag 
skulle till Bosebo, hade snön fallit ymnigt under natten och 
ingen hade kört på vägen före mig. Det enda som syntes var 
spåret efter haren som skuttat på vägen vid  Våthultsström. 
Och på tal om ström, fick julottan i Våthult den dagen firas med 
levande ljus-strömlöst.

Ibland när vi firat friluftsgudstjänst har det blivit extra 
händelserikt. Jag minns bl.a. en mycket varm och solig Kristi 
Himmelsfärdsdagsmorgon vid Gyllenfors klockstapel då 
vaktmästaren glömt stänga av den automatiska bevattningen 
och alla fick sig en rejäl dusch…

”Min kör” - Våthult-Bosebo kyrkokör och jag har delat många 
roliga stunder och känner en stor gemenskap. Det som för 
sådär 30 år sedan var två körer blev då en – sådant som 
händer när man är föräldraledig. Genom åren har vi blandat 
medverkan i våra egna kyrkor med Masthuggskyrkan i 
Göteborg, Gustav Adolfskyrkan i Borås, Stargard i Polen och en 
magisk kväll i Gnisvärds lilla kapell på Gotland.

En annan församlings-och körresa gick till Bosebos gamla kyrka 
på Kulturen i Lund. Med då var även Bosebo Big Band, lokala 
unga musiker som var med och spelade i flera år. En av dem är 
fortfarande med, men numera brukar vi säga: ”Bosebos egna 

instrumentalister”. De  spelar 
ofta tillsammans med kören 
och ibland alldeles själva. Även i 
Våthult är man nu på gång med sina 
egna unga instrumentalister.

Nästan varje sommar har kören 
arrangerat ”Musik i sommarkväll”, 
ibland tillsammans med inbjudna 
musiker från olika genrer. Vi har också 
ordnat Körcaféer med olika teman, 
hedrat Förintelsens minnesdag med en 
musikgudstjänst och mycket, mycket mer. 

Något som har legat mig mycket varmt om hjärtat är 
andakterna på våra äldreboenden och gudstjänsterna vi haft 
tillsammans i Gislaveds kyrka på våren och inför Advent.

*trafik   * dessa 56-or   *bak, skörd och höst   * 70-talet   
*Einar Ekbergssånger   *   Hylands hörna   *Kjell-Ingvarz

Ovan är ett axplock av alla de program Kyrkans Sånggrupp 
har framfört på Blomstervägen och Vitsippan med stor glädje 
både för åhörare och oss själva. Ibland har vi varit på turné och 
naturligtvis gjort succé - i alla fall har de vi besökt sagt att vi är 
välkomna tillbaks. 

Det har blivit lite medverkan i TV under åren också med 
helgmålsböner både från Våthult och Bosebo kyrkor. När 
Continental lades ner samlades man i Gislaveds kyrka för att 
stötta varandra och då satt tv-nyheternas kameraman nästan 
på orgelpedalerna och filmade…

Arbetet har innehållit kontakter med många barn och 
deras föräldrar på Kyrkans förskolor Skeppet och Änglabus. 
Tillsammans med Gyllenkören har vi genom åren framfört 
Luciatåg och sjungit på många familjegudstjänster. 

Tacksam för alla minnen och människor jag har fått lära känna 
genom åren: körsångare, medarbetare och församlingsbor 
både mitt i livet och de som firat sin 107:e födelsedag. När jag 
försöker summera hur många psalmer jag spelat under dessa 
år och hur många präster jag har samarbetat med blir det som 
inledningen på psalm 260: ”Jag kan inte räkna dem alla”.

Nu går livet vidare med nya uppgifter och utmaningar på 
västkusten, men Vi ses säkert på samhället!
Margaretha Lööf

Tiden går alltid fort när man har roligt!
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Alpha och Beta
Alpha
Nu startar vi upp en ny grundkurs i kristen tro – Alpha. Kom och 
var med och lyssna till tankar utifrån olika ämnen, samtala i mindre 
grupper, ställ frågor du kanske inte fått tillfälle till förut och förstås 
var med i god gemenskap kring kvällsmaten som inleder varje kväll. 
Du kan vara med antingen du är helt nybörjare eller du varit med i 
kyrkans värld i många år men känner att du vill få en fördjupning. Sprid 
också gärna detta till den/dom du tror skulle vara intresserade.
Alphakursen är en ekumenisk satsning i Anderstorp med 
Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan. Starten är onsdagen 18 
september kl. 18.30 i församlingshemmet och kostnaden är 400 kr för 
tio tillfällen och då för kvällsmaten. 
För anmälan och mer info kontakta Anna-Karin Gabrielsson på: 
anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se eller 0371- 58 70 31 eller 
Erik i Equmeniakyrkan på erik@equmeniakyrkananderstorp.se eller 
073-061 70 38.   
Beta
Vill du vara med och läsa mer i Bibeln och fundera och samtala 
tillsammans så kom och var med i vår Beta-grupp som just nu läser 
Apostlagärningarna tillsammans. Det är varannan onsdag med start 
onsdag 11 september kl. 18.30 i församlingshemmet. Även här startar 
vi med enkel kvällsmat och kostnaden är 250 kr för maten. Kontakta 
Anna-Karin eller Erik för info och anmälan (se ovan)

Barnkör med sångprojekt!
Är du kille eller tjej och gillar att sjunga?
Vi kommer träffas fyra tisdagar i höst för att öva in några 
sånger, som vi sedan sjunger upp i kyrkan söndagen 
den 6 oktober kl. 10.00. 
Vi träffas följande tisdagar kl.15.15-16.00 i 
församlingshemmet: 3 september, 10 september, 
17 september och 24 september 

Gospelkören!
Känner du för att dela vår körgemenskap så är du varmt 
välkommen till Gospelkören. 
Vi träffas onsdagar kl. 18.30-20.30 i Anderstorps 
församlingshem. Gospelkören sjunger ur en blandad repertoar 
med allt från Gospel till populärmusik, men också traditionell 
körmusik. 
En ny sångtermin startar den 28 augusti. 
För mer info, hör av dig till kyrkomusiker och körledare 
Yvonne Lindström 58 70 36 
yvonne.lindstrom@svenskakyrkan.se

ALL HELGONAHELGEN
Fika på kyrkogården
Församlingens besöksgrupp serverar 
fika och korv i vaktmästarbyggnaden 
på kyrkogården. Välkommen in och 
fika. Kyrkan är öppen för ljuständning. 

Tider och datum:
Torsdagen den 31 oktober kl. 15.00-18.00
Fredagen den 1 november kl. 14.00-17.00

Lördagen den 2 november serveras korv vid bron från 
kl. 14.00 till strax före gudstjänsten börjar kl. 16.00. I 
gudstjänsten tänder vi bland annat ljus för de som avlidit 
under året och vi får lyssna till Det Urgamla kors. 
Söndagen den 3 november kl. 18.00 Stilla mässa i kyrkan.

Musik till tröst
Ekumenisk musikandakt torsdagen den 31 oktober i 
Anderstorps kyrka kl. 18.30.
Sätt dig ner och vila och få tröst i musik och texter i ett 
stillsamt arrangemang.

Barn- och ungdomsgrupperna 
startar igen vecka 36!
Lillringen: 3-4 år, Måndag kl. 14.30-16.00 startar 2 sept.

Miniminiorer: 5-6 år, Torsdag kl. 16.45-18.15 startar 5 sept. 

Miniorer: årskurs 1-3, Torsdag kl. 14.30-16.00 startar 5 sept.

Juniorer: årskurs 4-6, Tisdag kl. 16.00-17.30 startar 3 sept.

Babycafé med babysång: 
Tisdag jämna veckor kl. 9.30-11.30 start 3 sept.

Öppna förskolan: 
barn med förälder, Måndag kl. 9.00-11.30 start 2 sept.

Kyrkans unga: Söndag kl. 17.30.  
Kontakta Marita för mer info.

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

Start v. 36

Välkomna!! 
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GUDSTJÄNSTER 
SEPT
 1 11:e sön e Trefaldighet 18.00 Stilla mässa  
 8 12:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa  
 15 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst, Diakonins dag
 18 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet
 22 14:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa  
 29 Den Helige Mikaels dag 18.00 Stilla mässa       
OKT     
 6 16:e sön e Trefaldighet 10.00 Familjegudstjänst. Barnkören sjunger  
 13 Tacksägelsedagen 10.00 Gudstjänst. Gospelkören 
 20 18:e sön e Trefaldighet 18.00 Stilla mässa  
 23 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet.  
 26 Lördag 18.00 Rutters Rekviem med Oratoriekören  
 27 19:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Mariakapellet
 31 Torsdag 18.30 Musik till tröst       
NOV     
 2 Alla helgons dag 16.00 Gudstjänst. Ljuständning.
    Det Urgamla korset. 
 3 Sön e Alla helgons dag 18.00 Stilla mässa i allhelgona tid. 
 10 21:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst  
 13 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet.  
 17 Sön före Domsändagen 18.00 Lovsångsmässa  
 24 Domsöndagen 18.00 Musikgudstjänst  
 28 Torsdag 19.00 Änglaljuskonsert       
DEC     
 1 1:a sön i Advent 10.00 Gudstjänst. Barnen och Gospelkören sjunger 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Parkgatan 2, 334 32 Anderstorp
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp  

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

Konfirmand 2020
Vill du konfirmera dig?
Är du nyfiken på att få lära dig mer om kristen tro 
genom upplevelser, samtal osv? 
Få lära känna nya kompisar och åka på läger? 

Första samlingen är lördagen den 28 september. 
Vill du vara med och ännu inte anmält dig så kontakta: 
Anna-Karin Gabrielsson 0371-58 70 31 
anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se eller 
Marita Falk 0371-58 70 65 marita.falk@svenskakyrkan.se 
DU är välkommen!

Gilla oss på
FACEBOOK

Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården 

kl. 14.30 följande datum:

4 september, 2 oktober, 6 november och 

4 december. Ledare är Kent Jönsson.

Livets frågor

Den 5/10 blir det ekumenisk frukost i 

Equmeniakyrkan, där f.d. radioprofilen 

Karin Malmsten kommer och talar över 

ämnet ”Att känna sina rötter ger öppenhet 

för möjligheter”. Mer info kommer senare.

Höstens soppluncher
Till hösten blir det lite ändringar vad 
gäller soppluncherna. Ann-Helen 
Johansson har anställts för att förutom 
att vara vaktmästare även koka soppa i 
både Anderstorp och Reftele. 
För att det ska fungera på ett bra sätt, kommer det 
att vara sopplunch i Anderstorp var fjärde vecka, 
inte första onsdagen i månaden. 

Så boka in följande datum: 11 september, 
9 oktober, 6 november och 4 december.
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Allhelgona
Fredagen den 1 november är kyrkorna öppna som de alltid är, 
årets alla dagar. Just denna dagen finns det möjlighet att tända 
ljus, sitta ner en stund eller prata med någon av de värdar som 
finns i Burseryd, Södra Hestra och Gryteryd. Mellan kl 14.00-
18.00 kan man dricka en kopp kaffe, äta en grillad korv eller 
värma sig vid någon av eldkorgarna. 

Förklarande mässa 22 september i 
Södra Hestra kyrka
Vad betyder ”Kyrie”? Varför sjunger vi ”O Guds Lamm” innan 
nattvarden? Varför hälsar vi varandra med ”Herrens frid”? 
Dessa och många fler frågor får du svar på om du beger dig 
till Södra Hestra kyrka den 22 september. Då firar vi nämligen 
en förklarande mässa. En helt vanlig mässa, men med 
förklaringar till gudstjänstens olika delar.

Välkommen att lära dig mer om gudstjänsten, både du 
som varit här massor av gånger och du som kommer hit 
för första gången!

Orgelmässa med visning av orgeln i 
Södra Hestra kyrka
För dig som alltid undrat hur en orgel ser ut på insidan kommer 
här ett ypperligt tillfälle att ta reda på det. Den 17 november 
kl 10.00 firar vi en mässa med extra orgelmusik i Södra Hestra 
kyrka och efteråt blir det visning av orgeln och möjlighet att 
själv få provspela. Välkommen!

Några ord från Diakoniassistenten. 
Det är dom frivilliga som bär kyrkan. Dom anställda 
krattar bara vägen framför dom. Dessa två meningar 
är väldigt viktiga. En kyrka utan sina fantastiska 
frivillig skulle inte fungera. Men det finns alltid plats för 
fler. Skulle just du känna att du vill vara med på något hörn 
i detta arbete så tveka inte att höra av dig. Tillsammans kan vi 
utveckla vår kyrka och verksamheten till något ännu bättre, 
något för alla. För en levande kyrka i ett levande samhälle. 
I Burseryd har vi Tillsammansfika. Jag skulle önska att det 
fanns några församlingsbor som kunde ingå i en kommitté för 
Tillsammansfikat. Man planerar, bakar något enkelt ”gofika” 
och kokar kaffe. Skulle Du vilja vara med så hör av Dig till mig. 
Du kanske är en hejare på att koka kaffe eller kanske baka 
bullar. Tillsammans kan vi göra dessa fikastunder till något 
återkommande, något som gör att just denna eftermiddag får 
en extra guldkant för någon. 
Daniel Sternfeldt, Diakoniassistent Burseryds församling. 
0371-585683 daniel.sternfeldt@svenskakyrkan.se

Musikgudstjänst den 20 oktober
Under hösten medverkar församlingens två körer i ”Sånger för 
livet” i Reftele kyrka, en konsert till förmån för Läkarmissionens 
arbete. De sånger vi sjunger där vill vi såklart också framföra på 
hemmaplan. Den 20 oktober kl 18.00 bjuder vi därför in till en 
härlig musikgudstjänst i Burseryds kyrka! Burseryds kyrkokör 
och Kyrkokören Glädjen medverkar tillsammans med musiker 
och solister från körerna. Välkommen!

Södra Hestra församlingshem
Soppluncher kl 13.00
19 september 
17 oktober
14 november

Jultallrik 5 december kl 13.00
Anmälan till Anita Andersson 
tel 073-8026100 senast 1/12 

Brasafton 
4 december kl 18.30, anmälan till Laila Hermansson 
tel 0708-157890 senast 1/12

Burseryds församlingshem
Tillsammansfika kl. 14.30
31 oktober
28 november
12 december

Gryteryds sockenstuga
Våffelcafe kl 15.00 
11 september 
9 oktober
6 november

Händer i församlingen

Barnverksamheten startar 
vecka 36. För mer info:
www.svenskakyrkan.se/burseryd 

Start v. 36
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GUDSTJÄNSTER
SEPT   
 1 11:e sönd e Trefaldight 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst med välkomnande av årets konfirmander i Burseryds kyrka 
 8 12:e sönd e Trefaldighet 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 15 13:e sönd e Trefaldighet 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   18.00 Musikgudstjänst i Gyteryds kyrka  
 22 14:e sönd e Trefaldighet 10.00 Förklarande mässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka 
 29 Helige Mikaels dag 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Sandviks kyrka 
OKT    
 6 16:e sönd e Trefaldighet 15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
   18.00 Mässa i Taizeanda i Södra Hestra kyrka 
 13 Tacksägelsedagen 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   15.00 Familjegudstjänst i Gryteryds kyrka, kyrksaft samt kaffe 
 20 18:e sönd e Trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka. Burseryds kyrkokör och Kyrkokören Glädjen 
 27 19:e sönd e Trefaldighet 11.00 Mässa i Burseryds kyrka, De äldres dag
   18.00 Rastplats i Gryteryds kyrka 
 29 tisdag 18.00 After Workis i Burseryds kyrka 
NOV    
 2 Alla helgons dag 15.00 Minnesgudstjänst i Sandviks kyrka                                       
   18.00 Minnesgudstjänst i Gryteryds kyrka 
 3 Sönd e Alla helgons dag 15.00 Minnesgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen 
   18.00 Minnesgudstjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör 
 10 21:a sönd e Trefaldighet 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 17 Sönd före Domsöndagen 10.00 Orgelmässa i Södra Hestra kyrka 
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka 
 24 Domsöndagen 10.00 Mässa i Burseryds kyrka 
   18.00 Kvällsgudstjänst i Gryteryds kyrka 
 29 fredag 19.00 Adventskväll i Hällabäcks kyrksal, servering 
 30 lördag 18.00 Ekumenisk adventskväll i Broaryds Allianskyrka, glöggmingel från kl 17.00 
DEC    
 1 1:a advent 10.00 Familjegudstjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör 
    och barnkör. Adventsfest i församlingshemmet
   15.00 Familjemässa i Södra hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen 
    och barnkör. Adventsfest i församlingshemmet

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Kyrkvägen 19, 333 77 Burseryd
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/burseryd  

Med reservation för ändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Burseryd: 123 464 39 79, Gryteryd: 123 263 66 86, Sandvik: 123 030 42 04, Södra Hestra: 123 232 85 16

Husförhör
Under hösten blir det husförhör i de olika rotarna. 
Se affischer och Västbo Andan för tid och plats i just 
din närhet.

Stort TACK till alla...
som på olika sätt varit delaktiga under våra 
Sommarveckor i Sandvik. Besökarna har varit många och 
alla insamlade medel delas mellan ACT-Svenska kyrkans 
internationella arbete och Världens barn.

Gilla oss på
FACEBOOK

Auktion i Gryteryd 

23 novemer kl 14.00

Gåvor mottages tacksamt till 

lotterier och auktion! 

Utropare Bengt Svensson
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Dagledigträffar
på onsdagar kl 10.30-12. Vi inleder med en kort andakt 
och fika innan dagens medverkande får ordet.  
18/9 i Öreryd, 16/10 i Stengårdshult, 20/11 i Valdshult, 
för program se Västboandan.

Månadens konstnär
I vår lokal på Mogatan kommer vi  varje månad att ställa 
ut verk av olika personer med anknytning till Hestra. 
Först ut är Maj-Britt Runnstrand. Onsdag 4 sept kl 14.30 
blir det vernissage med mingel och en kort andakt med 
anknytning till bilderna.  Vill du vara med och ställa ut så 
hör av dig till Agneta Helge, tel 0370-332641 / 
agneta.helge@svenskakyrkan.se

Återöppning av Öreryds kyrka efter 
ommålning samt avtackning av Ann-Marie
12 maj öppnade vi Öreryds kyrka efter ommålningen. 
Kören PrimÖr och Lena Magnfeldt sjöng. 
Ann-Marie Svensson (i Sverigedräkt) avtackades efter 
över 30 år som kanslist i församlingen och pastoratet. 
Dagen till ära var många klädda i folkdräkt. 

Leva vidare-grupp
Vi behöver få prata om sorg. Därför startar vi en ny 
Leva-vidare-grupp torsdag 5 september kl 18. 
Vi håller till i vår lokal på Mogatan 17.  

Välkommen till Hestra!
Är du nyinflyttad eller har du bott i Hestra i hela ditt 
liv? Lördag 5 oktober bjuder Svenska kyrkan och 
Missionskyrkan in till integrationsfest med 
lära-känna-mingel i Missionskyrkan kl 10.00-13.00. 
Polisen, biblioteket och många av Hestras föreningar 
kommer att vara där och presentera sin verksamhet. 
För hålligånget svarar ”Buller & Bång” från Värnamo. 
Vi bjuder på fika.  Ta chansen att få nya vänner!

Askgravplats Stengårdshult
Nu har även Stengårdshults kyrkogård fått en 
askgravplats! Vi inviger i samband med gudstjänsten 
den 29 september kl. 10.00.      

Öppet Allhelgonahelgen
Öppet i våra kyrkor på fredagen den 1 november med 
stilla musik och fika. För minnesgudstjänster, se nästa sida.

Tack och välkommen! 
Stort tack för ditt arbete hos oss 
och lycka till i framtiden önskar vi 
Anna-Karin Larsson.  Välkommen 
Maria Sandberg som ny assistent i 
församlingsarbetet. Maria bor i Gnosjö. 
Hon är lärare med bred erfarenhet av att jobba med 
människor i olika åldrar. Kommer närmast ifrån flera 
projekt inom asylverksamheten.

Kyrkokören
övar tisdagar kl 19 i Norra Hestra församlingshem 
med början 3 september. Frågor? 
Kontakta kantor Lars Palmers, 0370-33 26 45 eller 
lars.palmers@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandringar runt Agnsjön
Vi återupptar våra korta kvällsvandringar runt Agnsjön. 
Varje kväll har ett tema och vi avslutar med en kort samling 
i andaktsrummet på Mogatan. Följande datum: 27/8, 24/9, 
22/10 och 19/11 kl. 19.00 med samling vid bankomaten. 
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GUDSTJÄNSTER
SEPT 
 1 11 sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst med välkomnande av 
    årets konfirmander. Norra Hestra kyrka.       
 8 12 sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst med bibelutdelning till årets 
    konfirmander. Hestra Missionskyrka.       
   18.00 Mässa i Öreryds kyrka.        
 15 13 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst med diakoni i fokus. Norra Hestra kyrka. Kyrkkaffe    
 22 14 sön e Trefaldighet 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka        
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka       
 27 fredag 9.30 Barngudstjänst i Stengårdshults kyrka       
 29 Helige Mikaels dag 10.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka. Invigning av askgravplatsen.     
   15.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
    Du som är 4 år gammal får en egen bibel.       OKT 
 6 16 sön e Trefaldighet 10.00 Mässa i Valdshults kyrka       
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka.      
 10 torsdag  18.30 Taizémässa i Norra Hestra kyrka tillsammans med 
    konfirmander och juniorer 
 13 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk Tacksägelse- och skördegudstjänst i 
    Equmeniakyrkan i Öreryd    
 16 onsdag 9.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka       
 20 18 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka       
   18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka       
 27 19 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka       
   18.00 Lovsångsmässa i Norra Hestra kyrka tillsammans med 
    konfirmander och juniorer       
NOV 
 1 fredag 15-18 Öppet hus i våra kyrkor       
 2 Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Stengårdshults kyrka     
   18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Valdshults kyrka 
 3 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Norra Hestra kyrka     
   18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning i Öreryds kyrka
 10 21 sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka       
 12 tisdag 17.00 Spagettigudstjänst i Norra Hestra kyrka 
 17 Sön före Domssöndagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
 24 Domssöndagen 10.00 Mässa i Stengårdshults kyrka       
   18.00 Psalmsångsgudstjänst - En vandring genom kyrkoåret. 
    Norra Hestra kyrka                   DEC 
 1 1 sön i advent 10.00 Ekumenisk adventsgudstjänst i Öreryds kyrka. Servering     
   14.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka      
 

Pastorsexpeditionen är öppen: Ons kl 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 - Besöksadress Mogatan 17, 335 71 Hestra
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Med reservation för ändringar, se Västboandan 
Swishnummer kollekt 
Norra Hestra kyrka: 123 539 33 01, Stengårdshults kyrka: 123 526 40 72, 
Valdshults kyrka: 123 149 89 06, Öreryds kyrka: 123 418 01 54

Mötesplats Mogatan

startar igen onsdag 4 september. 

Expeditionen på Mogatan är öppen och fikat 

är framdukat mellan kl 14.30-16.30 varje 

onsdag t o m 4 december. Välkommen in för 

en pratstund! 

Barnkör i Öreryd 

Håll utkik efter inbjudan!

Barnverksamheten börjar v. 36 

För mer info se vår hemsida. 

Kontakta Maria Kastberg, 0370-33 26 46  

maria.kastberg@svenskakyrkan.se

Hestragården
vi firar gudstjänst torsdagar kl 14.30, 
19/9, 17/10, 31/10  samt 28/11.

Kyrkskjuts i Norra Hestra församling

Ring Karin Johansson 070-301 48 69
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Konfirmand 2020
Söndagen den 1 september kl. 10.00 
i Smålandsstenars kyrka välkomnas årets konfirmander. 
Kom och be för dem!
Ps. Om du inte har anmält dig är det inte försent än…

Välkommen till en stunds 
stillhet i allhelgonatid
Fredagen den 1 november kl. 14.00 i 
Villstads och Smålandsstenars kyrkor. 
Andakt kl. 14, 15 och 16. 
I pauserna serveras kaffe i kyrkorna. 
Församlingens präster och diakon 
finns på plats för samtal. 

Etiopienkväll i Smålandsstenars 
församlingshem
Torsdagen den 3 oktober kl. 18.30
Etiopisk kvällsmacka. Alla varmt välkomna!
Internationella gruppen

Välkommen till Sykretsen!
För många 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 11 september 
kl.14.00. Vill du veta mer, kontakta Marie-Louise 
Lundström, 0371-325 88 eller 
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

TACK!
Vi vill framföra ett stort och varmt tack till våra 
vaktmästare Per, Johan och Johannes för det arbete 
som de utfört i vår församling och samtidigt önska 
dem Guds rika välsignelse för framtiden.

Äventyret 
(för barn födda 2007-2010) 
Onsdagar 14:30-16:30 med start 11 september 
(obs startdatum). Anmälan från och med 
28 augusti till felicia.matsson@svenskakyrkan.se

Välkommen Felicia!
Den 19 augusti börjar Felicia 
Matsson som barn- och 
ungdomsledare hos oss i Villstads 
församling.

Bor: Smålandsstenar 
Familj: Särbo 
Favoritpsalm: 793 Ett folk på väg
Favoritblomma: Förgätmigej 
Favoritmat: Pasta 
Intressen: Fotboll och laga mat

Kyrkvärdar

Vi har välkomnat tre nya kyrkvärdar, Elisabeth Lindroth, 
Felicia Matsson och Carina Pettersson. Vill du också bli 
kyrkvärd eller hjälpa till med något annat i vår församling 
är du välkommen att kontakt församlingsherde 
Anders Hullfors på 0371-325 84 eller 
anders.hullfors@svenskakyrkan.se

Körerna startar igen! 

Kyrkokören: 27 augusti 19.00

Vi vill sjunga-kören: Datum kommer senare.

Välkomna med gamla som nya körsångare!

Nu är barnverksamheten 

i full gång!
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VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

SEPT   
1 11:e sön e trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst
8 12:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
15 13:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsgudstjänst
22 14:e sön e trefaldighet 18.00 Frälsarkransgudstjänst
29 Den Helige Mikaels dag 18.00 Kvällsmässa

OKT 
6 16:e sön e trefaldighet 18.00 Frälsarkransgudstjänst
13 Tacksägelsedagen 18.00 Mässa
19 lördag 19.00 Musikgudstjänst med kör 
 från Linköping.
27 19:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa

NOV  
1 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Andakt med musik kl. 14, 15 o 16. Kaffeservering
3 Söndagen e Alla helgons dag 16.00  
 Allhelgonagudstjänst. Medverkan av Kyrkokören.
10 21:e sön e trefaldighet 18.00 Frälsarkransgudstjänst
17 Söndagen f domsöndagen 18.00 Altartavlan 
 i ord och ton
24 Domsöndagen 18.00 Frälsarkransgudstjänst

DEC  
1 1:a söndagen i advent 18.00 Kvällsmässa

SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
SEPT  
1 11:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. 
 Välkomnande av årets konfirmander. Kyrkkaffe.
8 12:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
11 onsdag 19.00 Enkel mässa.
15 13:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Kyrkfika.
22 14:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Kyrkfika.
25 onsdag 19.00 Andrum. Kvällsfika.
29 Den Helige Mikaels dag 10.00 Gudstjänst med 
 temat ”Änglar”. Medverkan av Kyrkokören. 
 Kyrkfika.
OKT  
6 16:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa.
9 onsdag 19.00 Lovsångsgudstjänst. 
13 Tacksägelsedagen 10.00 Familjegudstjänst. 
 Utdelning av Barnen bibel till församlingens 
 4-åringar. Kyrksaft och kaffe.
20 18:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. 
 Medverkan av församlingsrådet.
27 19:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
30 onsdag 19.00 Andrum. Kvällsfika.

NOV  
1 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Andakt med musik kl. 14, 15 o 16. Kaffeservering
 19.00 Allhelgonagudstjänst. Medverkan av Kyrkokören.
2 Alla Helgons dag 10.00 Mässa
10 21:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. 
 Medverkan av Internationella gruppen. Kyrkfika.
13 onsdag 19.00 Enkel mässa. 
17 Söndagen f domsöndagen 10.00 Familjegudstjänst. 
 Kyrksaft och kaffe.
20 onsdag 19.00 Andrum. Kvällsfika.
24 Domsöndagen 10.00 Mässa. Kyrkfika.

DEC  
1 1:a söndagen i advent 10.00 Familjegudstjänst. 
 Medverkan av Kyrkokören och barngrupperna. 
 Kyrksaft och kaffe.

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress S. Kyrkogatan 7, 333 32 
Smålandsstenar - Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad  

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Husförhör 
Med hösten kommer också husförhören 

så håll utkik efter i våra predikoturer om 

vilka platser och tider som är aktuella.
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Gislaveds församling
Bakre raden: Oscar Stenberg, 
Maria Rickardsson, XX, 
Agnes Löbo, Per-Erik Åkermo, Emmy Karlsson, 
Fingal Andersson Edvardsson, 
Adam Gustavsson, XX, 
David Karlsson, Adam Lindgren, 
Felix Sjölander, Marcus Andersson, 
Anton Josefsson, Hanna Lundgren, 
Ville Haapaniemi, Cristopher Nilsson, 
Maria Wiss, Miguel Gomez.

Främre raden: Tilde Sandvik, Stina Norden, 
Stina Bolin, Wilda Bogren, Ellen Vesterlund, 
Ida Lundh, Ida Björk, Felicia Gustavsson.

Foto: CS Foto

Gislaveds församling
Bakre raden: Miguel Gomez, Oscar Stenberg, 
Filip Ingman, Filip Kiseloski, Julius Wästman, 
Robin Fredriksson, XX, 
Lisa Andersson, Matilda Gustafsson, 
Linda Okopinski, Tilda Rothén, 
Matilda Söderqvist, Per-Erik Åkermo, 
Maria Rickardsson och Maria Wiss.

Främre raden: Holger Härensten, 
Olivia Sahlberg, Moa, Nordström, 
Alma Thuresson, Alma Andersson, 
Evelina Gunnarsson, Philip Petersson och 
Isabella Sand.

Foto: CS Foto

Villstads och Burseryds församling
Bakre raden: Filip Abrahamsson, Carl Thelin, 
Carl Liljander, Hugo Alsén Mäkelä, Philip Axelsson, 
Olle Lidbacken, Albin Abrahamsson, 
Oscar Holmberg, Felicia Matsson.

Mellersta raden: Anders Hullfors, 
Rebecka Palmgren Ashour, Tuva Samuelsson, 
Moa Hjelm, Elin Johansson, 
Melinda Johansson, Ludwig Sundberg, 
Carolina Kloppenburg, Frida Nyman, Filip Niemelä, 
Kristina Torin, Daniel Sternfeldt.

Främre raden: Ellen Krafft, Linn Mårtensson, 
Elsa Theorin, Annie Cnattingius, Anton Andersson, 
Nils Carlsson, Axel Källner, Felix Alqvist.
Foto: CS Foto
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Norra Hestra församling
Bakre raden: Lars Palmer, Lars Gunther, 
Malin Eliasson, Mahdi Mosavi, Oskar Mann, 
Ville Seppälä, Simon Rosendahl, Filip Karlsson, 
Billy Eliasson, Nelly Haraldsson, 
Hugo Strindlund, Ulrika Axelsson 
och Agneta Helge.

Främre raden: Ally Josefsson, 
Emma Kienbacher, Tindra Aronsson, 
Maja Skogsberg, Fanny Åberg, 
Emilia Lydell-Nordström, Annie Seppälä 
och Zahra Mosavi. 

Foto: Studiofotograferna

Västbo Sankt Sigfrids församling
Bakre raden: Leen Alhosari, Emma Liljedahl, 
Gunilla Jarl, Jeff Hansson, Andreas Widetoft, 
Felix Johansson, Gustaf Strömer, Jonathan 
Josefsson, Emilia Vilhelmsson, Anna Grahn, 
Matilda Hallberg, Caroline Söderblom.

Främre raden: Elsa Ståhl, Axel Hallberg, 
Johanna Scott, Lina Lidbacken, 
Thea Lundmark, Hampus Ivansson, 
Maria Liljedahl.

Foto: Daniel Bergenholtz, danielsstudio.se

Anderstorps församling
Bakre raden: Malin Torén, Axel Brüel,  
Oscar Stålbrand, Andreas Lundahl, William Ohliv, 
Elliot Pettersson, Nellie Sjödahl, Daniel Karlsson.

Andra raden: Marita Falk, Moa Petersson, 
Ebba Kemper, Jennifer Bergstrand, Ebba Svensson, 
Hanna Backmark, Celina Sjöberg, 
Elin Ljungberg, Elin Gunnarsson, 
Olivia Töreland, Yvonne Lindström.

Främre raden; Tindra Enocson, Max Gunnarsson, 
Johan Lagerqvist, Anna-Karin Gabrielsson, 
Isak Hjalmarsson, Carl Svensson, Vilma Carlström.

Foto: CS Foto
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Tack Ulrika och 
välkommen Ann-Helen

Vi tackar Ulrika Carlström för de år som 
hon tagit hand om församlingshemmet 
samt sockenstugan i Reftele. Tack 
för alla soppluncher du ordnat och 
din omsorg om församlingsbor och 
anställda. Vi önskar dig lycka till med 
livet som pensionär. 
Vi hälsar samtidigt Ann-Helen 
Johansson välkommen som ny 
församlingshemsvärdinna.  Ann-Helen 
bor med sin familj i Reftele och har 
tidigare arbetat inom barnomsorgen. 
Ann-Helen tycker om att baka, jobba i 
trädgården samt träning i olika former. 

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

10/10
Kållerstad rote hos Lars och Gunilla 
Karlsson, Klockaregård 1
16/10
Dye/Flahults rotar hos Birgitta 
Samuelsson, Nygård 1
17/10 
Ås/Dravö rote hos Hans och Erica 
Bolmvall, Södergård
18/10
Vä rote hos Märta Andersson, 
Kraklyckan
20/10
Reftele tätort i församlingshemmet. 
Gudstjänst kl 18.00. Därefter följer 
husförhöret. Värdar: FH syförening
22/10
Kyrkroten hos Ulrika och Per 
Gunnarsson, Loftsgård 1
22/10
Karaby rote hos Eva Lundqvist och 
Lennart Svensson, Stora Skattegård 4 
24/10
Draftinge rote i Skoghem. 
Värdar Ros-Marie Andersson och 
Bengt Karlsson

Husförhör
Årets tema är: ”Dopet-Guds gåva till dig!” 
Till husförhörspsalm har valts psalm 386 
”Upp ur vilda, djupa vatten”.

Då vi har dopet som tema vore det trevligt om 
du vill ta med dig någon sak, ett minne från ditt 
dop. Kanske släkten har dopklänning som ärvts genom 
generationer? En present du fick vid dopet, ett dopbevis, dopljus m.m. 
Vi börjar kl 19.00 om inget annat anges. Välkomna till årets husförhör vi 
ser fram emot att möta er! / Björn Berggren, Annika Källner

Daglediga Reftele 15.00

10/9 (tis) Församlingshemmet, 9/10 Missionskyrkan, 

12/11 (tis) Församlingshemmet, 11/12- Missionskyrkan.

Tack alla som bidragit till de 187 st 

babypaketen som församlingshemmets 

syförening i Reftele packade i maj månad. 

Missionsauktioner
Försäljning, lotterier, kaffeservering 
och andakt. 9 november 14.00 i 
Kållerstad församlingshem
29 november 18.30 i Ås kyrka
Välkomna önskar syföreningarna 
i Ås och Kållerstad

Start v. 35

29/10
Nennesmo rote hos Berit och 
Bengt-Åke Svenningsson, Södergård
5/11
Röpplinge rote hos Gunnel Claesson, 
Eriksbo
6/11
Södra roten med Segerstad hos Siv 
Klang, Kulla 1
7/11
Mellby rote hos Hans Johansson, 
Storegård 1
11/11
Svanaholms rote hos Anna och 
Per-Ove Bertilsson, Östergård 2
12/11
Sunnaryd rote hos Björn och 
Eva Martinsson, Lövhagen 1
15/11
Väcklinge rote hos Carina Jaktlund 
och Stefan Johansson, Haga Fållen

Kura Skymning

Fredag 25/10 kl. 19.00 

i Reftele sockenstuga. 

Anders och Elisabeth Hullfors 

medverkar med sång och 

musik. Servering. 

Se vidare annonsering.

/Martagruppen
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Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Storgatan 54, 333 75 Reftele
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid

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

GUDSTJÄNSTER
AUG
 25   10 sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka med välkomnande av 
    årets konfirmander
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka
SEPT
 1   11 sönd e tref  10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstad missionshus, 
    sång och musik av Jonas Persson, servering
 8  12 sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 15  13 sön e tref Diakonins dag 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, pilgrimsvandring efteråt
   19.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka
 22  14 sönd e tref 11.00 Familjegudstjänst i Reftele församlingshem, 
    bibelutdelning, tacolunch
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
 29  Den helige Mikaels dag 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
OKT
 6  16 sönd e tref  10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Vänta, vila, vara- Gudstjänst i Reftele församlingshem
 13  Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Ås kyrka, kyrkkaffe och skördeauktion 
   16.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    kvällsmat och skördeauktion i Sockenstugan 
 20 18 sönd e tref 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst och därefter husförhör i Reftele församlingshem, 
    avtackning av Ulrika Carlström. Sång Karin Ahlm Timmerman
 27  19 sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
NOV
 1  fredag 14-17 Öppen kyrka i Reftele, kaffeservering i Sockenstugan
   16-19 Öppen kyrka i Ås, kaffeservering
   19.00 Minnesgudstjänst i Ås kyrka, Cantuskören
 2  Alla Helgons dag 18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, musikmedverkan
 3  Alla Själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
   18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka. Kaffeservering i församlingshemmet från 16.45. 
 9  lördag 14.00 Missionsauktion i Kållerstads församlingshem
 10  21 sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Vänta, vila, vara- Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 17 Sönd f domsöndagen 10.00 Högmässa i kapellet Ås kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
 24  Domsöndagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkfika
   18.00 Mässa kapellet i Ås kyrka
 29  fredag 18.30 Adventsgudstjänst i Ås kyrka, sång av ”Svanaholmstrion”
    Därefter missionsauktion med servering och lotterier.
DEC
 1  1 advent 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    kyrkkaffe i Sockenstugan
   18.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören
   19.00 Gudstjänst på Stora Segerstad, servering
    Sång av Yvonne Lindström Stickcafé 18.00-20.30

2/9 Ås, 7/10 Reftele, 

4/11 Kållerstad, 2/12 Reftele

Soppluncher Reftele 

församlingshem 12.00-14.00 

Pris 50 kr Middagsbön 12.00

4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 

27/11, 11/12 (Julbord endast förköp)

Konsert 5/10

”Sånger för livet”

Se sid. 23

Pilgrimsvandring!

Mer information om 

vandringen finns på 

sidan 23.
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Leva vidare samtal 
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.

Välkommen till samtal 6 gånger under hösten med början 
onsdagen den 16:e okt klockan 14-ca 15:30 och vi träffas 
i Biblioteket (Gamla lägenheten) i församlingshemmet i 
Gislaved. Därefter samlas vi följande 5 tillfällen: 23/10, 
30/10, 13/11, 20/11, 27/11

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 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 den 23/10.
Varmt Välkommen.

Maria Wiss                            
0371-836 58 
maria.wiss@svenskakyrkan.se   

Maria Widermark               
0371-836 54
maria.widermark@svenskakyrkan.se

Är du sugen att sjunger i någon av våra 
körer?  Vilken passar dig bäst?
Gislaveds kyrkokör är en 4-stämmig blandad kör som sjunger 
varierad repertoar från accapella till mindre oratorier 
med orkester. Kören sjunger på gudstjänster och vid flera 
musikgudstjänster under året. Övningar på måndagar 
19.00 -20.30 i Gislaveds församlingshem. 
Körledare Ricky Burton

Finska kören Sjunger på finska gudstjänster i omnejden, 
främst i Gislaved. Kören övar varannan vecka i Gyllenfors 
kapell. Körledare Lars Palmers 

Båraryds kyrkokör är en damkör som medverkar på 
gudstjänster såväl som musikgudstjänster, främst i Båraryds 
kyrka. Kören övar varannan vecka i Båraryds församlingshem. 
Körledare Karl Bolmvall.

Våthult-Bosebo kyrkokör  En liten men väldigt trogen och 
positiv kör som gärna medverkar i Våthults och Bosebos 
Gudstjänstliv, oftast tillsammans med instrumentalister ifrån 
Bosebo. Körledaren Karl Bolmvall.

Cantamus Damkör.  En naggande god diskantkör som söker 
musikaliska utmaningar.  Kören jobbar projektvis för att ge en 
konsert i någon av församlingen kyrkor.  God körvana krävs.  
Körledaren Ricky Burton.

Västbo Oratoriekör med sina drygt 100 körsångare är bygdens 
största kör.  Kören sjunger större kyrkomusikaliska verk där 
oftast symfoniorkester krävs.  Kören har ett stort projekt per 
år.  I år blir det ett bedårande vackert Requiem för orkester, 
kör och sopransolist skriven av engelsmannen John Rutter. 
Körledare Ricky Burton

KwÖRk – kör-efter-work är en nystartad kör som är perfekt 
för dig som vill komma igång med körsång på riktigt! 
Vi träffas första måndag i månaden i Gislaveds församlingshem 
kl 18.00 -20.00.  En härlig stämning, fika, och en sträng 
sångpedagog.  Du behöver: vara nyfiken! 
Körledaren Ricky Burton

Gislaveds kammarkör är en blandad kör med ca. 35 med-
lemmar vars repertoar sträcker sig från Bachs H-moll mässa till 
nutida verk. God körvana krävs. Körledaren Ricky Burton

Visst blir du sugen….?  
Tveka inte, utan kontakta oss 
Karl Bolmvall, 0371-836 50, karl.bolmvall@svenskakyrkan.se
Lars Palmers, 0370-33 26 49, lars.palmers@svenskakyrkan.se
Ricky Burton, 0371-836 82, ricky.burton@svenskakyrkan.se



Glöm inte följande musikgudstjänster!
Söndagen den 15 september kl. 18.00
sjunger Guds glada spelemän. Kajsa Barkestedt, 
Ewa Odin, Sven Runesson, Karl-Georg Eriksson och 
Anita Kanmert i Gyllenfors kapell. 

Lördagen den 2 november kl. 16.00  
gästas Gislaveds kyrka av två kända profiler i länet.  
Ann Roach (sopran) och Valentina Viktorovitch (piano) 
som ska framföra ett himmelskt program i Allhelgonatid.

Lördag den 17 november kl. 18.00 
sjunger Gislaveds kammarkör på en musikgudstjänst i 
Båraryds kyrka.  Mer info kommer.

Soppluncher i Gislaveds 

församlingshem

Tisdag 27 augusti 12.00

Tisdag 24 september 12.00

Tisdag 22 oktober 12.00

Tisdag 19 november 12.00

Världens barn 

insamling 

27/9 - 5/10 2019
 

LOTTNR:

Reselott 
2018

Äntligen

är den här!
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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.

Tisdagen den 3/9 14.30 i Centrumkyrkan
Volontär både här och där. Elisabeth och Ewert Andersson 
spelar, sjunger och berättar.

Tisdagen den 17/9 14.30 Gislaveds församlingshem
”Så mycket bättre med Ingemar?” Humor och musik 
blandat med eftertanke. 
F.d. Kyrkoherde Ingemar Nilsson

Tisdagen den 1/10 14.30 Centrumkyrkan
Tabergsbröderna spelar och sjunger läsarsånger.

Tisdagen den 15/10 14.30 Gislaveds församlingshem
En musikalisk resa i tid och rum. Ett annorlunda 
musikprogram med Mikael Brorsson som spelar dragspel/
accordion.

Tisdagen den 29/10 14.30 Centrumkyrkan
”Min ryggsäck har 4 fack.” Mats Gunnarsson.

Tisdagen den 12/11 14.30 Gislaveds församlingshem
Jard Samuelsson. Känd från ”Minns du sången” Spelar och 
sjunger musik som vi minns. 

Tisdagen den 26/11 14.30 Centrumkyrkan
”Guds kärlek är som stranden” med Torsten Gunnarsson.  
Anders Frostenssons liv och diktning.

Tisdagen den 10/12 14.30 Gislaveds församlingshem
Födelsedagsfest för alla som fyllt 80, 90, 95 och uppåt. 
Vi hjälps alla åt att fira dem! Tårtkalas. Musik och 
julevangeliet i annorlunda former med, Ulla Fredriksson & 
Eva B. Säila från Nässjö Pastorat 

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

Daglediga hösten 2019

Soppluncher i Båraryds 

församlingshem

Tisdag 10 september 12.00 

Tisdag 15 oktober 12.00

Tisdag 12 november 12.00,  

anmälan till decemberlunchen 

(bindande)

Tisdag 10 december 12.00
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GUDSTJÄNSTER
SEPT  
 1 11 sön e Trefaldighet 11.00 Gudsjänst med konfirmandinskrivning i Gislaveds kyrka.
   18.00 Musik i sommarkväll i Bosebo kyrka 
    ”Goda Hopp” a capella grupp från Varberg
   18.00 Mässa i Båraryds kyrka.
 8 12 sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   14.00 Gudstjänst i Våthults kyrka. Tårtbuffé
 15 13 sön e Trefaldighet 11.00 Gudstjänst i Bosebo kyrka. Kyrklunch.
   11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka.
   18.00 Söndagsmusik i Gyllenfors kapell. ”Guds spelemän”
 22 14 sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka.
   18.00 Gudstjänst i Våthults kyrka.
  29 Helige Mikaels dag 11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka.
   14.00  Familjegudstjänst i Våthults kyrka. Utdelning av dopänglar och Barnens bibel. 
    Medverkan av Juniorer.
OKT    
 6 16 sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka. Kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst i Gyllenfors kapell. Sångensemble.
 13 Tacksägelsedagen 09.30 Familjegudstjänst i Bosebo kyrka. Utdelning av dopänglar och Barnens bibel.
   11.00 Temagudstjänst med Maria och Maria i Gislaveds kyrka. KwÖRk-kören. 
    Utdelning av dopänglar och Barnens bibel.
   14.00  Gudstjänst i Båraryds kyrka. Båraryds kyrkokör. Utdelning av dopänglar och Barnens bibel.
 15 tisdag 17.00  Spagettigudstjänst i Våthults kyrka.
 20 18 sön e Trefaldighet 09.30 Gudstjänst i Båraryds kyrka.
   11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka.
 27 19 sön e Trefaldighet 09.30 Mässa i Våthults kyrka.
   11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka.
NOV    
 2 Alla helgons dag 13.00 Öppen kyrka i Båraryd kyrka. Servering.
   16.00 Musikgudstjänst i Gislaveds kyrka med Ann Roach, 
    sopran och Valentina Viktorovitch, piano.
   16.00 Minnesgudstjänst i Våthults kyrka. Våthult-Bosebo kyrkokör.
   18.00 Minnesgudstjänst i Bosebo kyrka. Våthult-Bosebo kyrkokör.
 3 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Båraryds kyrka. 
   16.00 Minnesgudstjänst i Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   18.00 Minnesgudstjänst i Gyllenfors kapell. Gislaveds kyrkokör.
 10 21 sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Gislaveds kyrka
   18.00 Gudstjänst i Bosebo kyrka.
 17 Sön före Domssöndagen 11.00 Pärlgudstjänst i Gislaveds kyrka. Medverkan av konfirmander.
   18.00 Musikgudstjänst i Båraryds kyrka med Gislaveds kammarkör.
 24 Domssöndagen 11.00 Mässa i Bosebo kyrka.
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Gislaveds kyrka.
 28 torsdag 14.15 Advenstgudstjänst med våra äldreboenden i Gislaveds kyrka.
DEC    
 1 1 sön i advent 9.30 Familjegudstjänst i Våthults kyrka. Pyssel
   11.00  Gudstjänst i Bosebo kyrka.
   11.00 Gudstjänst i Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   14.00  Gudstjänst i Båraryds kyrka. Gislaveds manskör.

Med reservation för ändringar, se Västboandan. Swishnummer kollekt: Gislaveds kyrka: 123 551 79 25  
Bosebo kyrka: 123 232 85 81. Gyllenfors kapell: 123 238 37 50. Båraryds kyrka: 123 237 13 00. Våthults kyrka: 123 494 65 05

Pastorsexpeditionen är öppen: Mån-tors kl 09.00-12.00 och kl 13.00-15.00, fre kl 09.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved - Besöksadress N. Storgatan 10 -12, 332 30 Gislaveds
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Tack Miguel 
och Anders!
Vi vill framföra 
ett stort och 
varmt tack till vår 
komminister Miguel 
Gomez Espinosa och 
vår vik. kantor Anders 
Bergman för det arbete 
som de utfört i vår 
församling och samtidigt 
önska dem Guds rika 
välsignelse för framtiden.

Konfirmand 2020
Söndagen den 1 september kl. 11.00 
i Gislaved kyrka välkomnas årets konfirmander. 
Kom och be för dem!
Ps. Om du inte har anmält dig är det inte 
försent än…Kontakta Maria Rickardsson 0371-836 83, 
maria.rickardsson@svenskakyrkan.se

Välkommen Karl!
Jag heter Karl Bolmvall, 
är 22 år gammal och bor i Ås 
där jag också är uppvuxen. 
Jag har nu studerat färdigt 
till kyrkomusiker efter 2.5 år 
på Geijerskolan som ligger i 
Ransäter ca fem mil ovanför 
Karlstad. Där har jag trivts väldigt 
bra och också haft turen att lära mig ett och annat. 
Det var orgeln som gjorde att jag fick upp ögonen för 
yrket kyrkomusiker, jag började ta lektioner i orgel för 
min dåvarande pianolärare Ann-Cathrine André under 
gymnasiet där jag gick det estetiska programmet med 
inriktning musik. 

På fritiden då jag inte övar på något instrument kan det 
hända att jag läser en bok eller tränar fotboll i Västboås 
Goif. Ser fram emot att börja jobba här i Gislaveds 
pastorat, lära mig nya saker och bidra med det jag kan.

Kvällsmässa
Varje onsdag kl. 18.30 i Gislaved kyrka.
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Bibeln och Narnia
Samtal och fika i Gislaveds församlingshem
Vi träffas kl. 19.00 – 20.30 följande måndagar 
16/9, 23/9, 30/9, 7/10 och 14/10.
För mer information ring Maria Widermark, 
076-112 06 65
Hjärtligt välkomna!

En söndag i maj hade vi en härlig musikgudstjänst 
”I välsignan och fröjd” i folkmusikens tecken i Gislaveds kyrka.
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Folkfest i Våthult!
I strålande sommarväder invigdes den nya lekplatsen i Våthult. 
Drygt 100 personer kom till den inledande familjegudstjänsten 
i Våthult där barngrupperna framförde en musikal under det 
aktuella temat Miljö och hållbarhet innan det blev dags för 
invigning av lekplatsen. 

Margaretha Lööf – Pensionär? 
Nej – är det möjligt? 
Kyrkomusiken är en betydelsefull del av kyrkobesöket 
och gudstjänsten. Rollen som kantor innehåller många 
delar; att välja musik och träna för att kunna sjunga, spela 
och vara delaktig i människors glädje och sorg; bröllop, 
barndop, konfirmationer och begravningar, gudstjänster, 
de stora kyrkohögtiderna, musikgudstjänster, körer, 
barnverksamhet och mycket mer.

Margaretha Lööf har under nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv (hittills) genom sitt arbete i Gislaveds 
pastorat arbetat hos oss i Våthult.  Vi är många som 
har kunnat följa hennes stämma när hon spelar till och 
leder i psalmsången. Margaretha har gjort ett jättebra 
jobb som ledare för Våthult-Bosebo Kyrkokör där hon 
uppmuntrat sångarna till goda prestationer vid deras olika 
framträdanden.  Margaretha har också haft en förmåga att 
uppmuntra lokala unga talanger och få deras medverkan 
i olika gudstjänstsammanhang vilket motiverat dem att 
utveckla sig vidare. 

När Margaretha nu slutar sin anställning för att 
pensionera sig vill vi tacka henne för vad hon har betytt 
för oss och för all musikalisk glädje hon delat med sig av. 
Samtidigt vill vi från Våthult önska henne lycka till med 
sina nya utmaningar.

Våthults Församlingsråd
genom Inger Elmståhl

Tack Margaretha!
En mångårig medarbetare som har haft ett stort 
hjärta i Bosebo församling lämnar oss nu för nya 
uppgifter inom Svenska kyrkan. Det vi kommer minnas 
Margaretha särskilt för är nog arbetet med de unga 
instrumentalisterna. Under 20 års tid har hon engagerat 
ungdomarna till att medverka med sina instrument vid 
gudstjänster i Bosebo kyrka. Hon har varit tålmodig med 
dem och gett dem stort självförtroende.

Totalt är det 19 ungdomar som genom åren deltagit. 
Detta arbete har bidragit till att alla dessa ungdomar 
blivit bekväma med och fått en god bild av Svenska 
kyrka att ta med sig in i vuxenvärlden. Idag är 4 av 
dessa instrumentalister förtroendevalda i Bosebo 
församlingsråd.

Lars Hagstrand, Ordförande, Bosebo Församlingsråd
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En dag med 
församlingsassistenten
Denna fråga om var jag har min säng i församlingshemmet får jag 
höra många gånger från de mindre barnen, såklart har Åsa en säng 
i församlingshemmet. Vi träffas ju där dagtid, ibland på kvällar 
och även på söndagar då och då! Barn är ju så härlig och raka i sin 
tankegång. Jag älskar mitt jobb med barnen i församlingen! Medan 
vissa tror jag bor i församlingshemmet finns det de som tror att mitt 
jobb inte finns på riktigt. Att pyssla, leka och läsa i Bibeln – är det ett 
jobb? Det är härligt att möta alla människor och få så många kramar 
och glädjetjut som när jag möter barnen på skolgårdarna eller när 
jag hämtar på förskolorna. 

Nu har det blivit min tur att ta över stafettpinnen från diakon Emma 
och musiker Petra som skrivit i tidigare nummer av Kyrkdörren. Jag 
heter Åsa Nielsen och jobbar som församlingsassistent i Burseryds 
församling. Det har jag gjort i precis 16 år! Under dessa år har jag 
mött många familjer, mina första konfirmander är nu mammor eller 
pappor med egna små barn som kommer till verksamheten och de 
som var bebisar då har passerat konfirmandtiden. 

Vad gör jag som har ansvar för barn och ungdomsarbetet? Jag 
har 4-6 olika barngrupper varje vecka. Det är 2 grupper med Stor 
& liten där föräldrar kommer med bebisar och vi har sångstund 
eller babyrytmik och andakt. Jag möter 2 miniorgrupper och några 
projektgrupper varje termin som är Juniorer för mellanstadiebarn 
samt Kyrkis för 4-5 åringar. 

Jag och församlingens barn åker på läger, både som vi ordnar i 
kontraktets regi som är på sommarlovet och sportlovet samt eget 
läger som vi brukar ha på höstlovet. Se bilden på framsidan av detta 
nummer av kyrkdörren. Där har vi just tänt brasan för att baka 
skrabbelurer (stekt sockerkaka) och vi sjunger lägerbålsånger och 
har det mysigt. 

Jag har hand om UMIV i vår församling som är unga ledare som 
hjälper till i verksamheten under 2 år och som sedan får åka till 
Rom efter sina utbildningsläger och praktik i församlingen. Jag sitter 
också i Redaktionsgruppen för just den här tidningen - Kyrkdörren 
som representant för Burseryds församling. Varje termin träffar 
jag också mina kollegor som jobbar med pedagogik i de olika 
församlingarna i Östbo-Västbo kontrakt samt med dem som jobbar 
i Gislaveds pastorat. Vi har utbildningar tillsammans, jobbar med de 
olika lägren och är varandras bollplank. Jag tycker dessa träffar är så 
viktiga eftersom jag annars är ensamarbetare i min församling med 
det jag jobbar med.

Det behövs mycket planeringstid eftersom vi har planering för 1 års 
översikt, terminsplanering inför varje start samt planering inför varje 
vecka. Vi har 4-6 familjegudstjänster varje termin med olika tema 
och innehåll. Ibland får mitt alterego Majken med biken komma till 

kyrkan på sin röda cykel och vara 
med i predikan! Det anordnas 
mammakvällar och After Workis, 
båda dessa aktiviteter är med 
pyssel och kvällsmat samt liten 
gudstjänst.  

Hur kan en vanlig dag på 
jobbet vara? 
Tisdagen börjar med att packa 
bilen full med olika saker. Jag 
jobbar med två olika grupper i 
Broaryd på tisdagar så då skall det 
packas med pyssel och andaktsmaterial och komma ihåg 
att inte glömma något. Sedan åker jag via affären i Burseryd 
för att handla fika till grupperna. På förmiddagen träffar jag Stor 
& liten, där lekar vi på golvet med barnen, det finns tid för samtal 
och att lära känna nya bekantskaper. Vi fikar och avslutar med en 
sångstund och enkel andakt. Ibland använder vi stora resväskan med 
olika mjukdjur som blir till sånger eller så har vi babyrytmik till CD 
musik. Ibland är vi 10 vuxna och ibland lite färre, detta kan bla bero 
på väder och vind har jag lärt mej med åren. Efter gruppen är det 
disk och plocka undan, sedan är det dags att förbereda nästa grupp. 

Eftermiddagen är det miniorgruppen som är för barn i åk 0-3. 
Vi promenerar från skolan upp till församlingshemmet där det 
blir upprop och att kolla av läget med barnen. Jag läser ur Stora 
Berättarbibeln och vi har samtal och diskussioner om dagens 
ämne, jag visualiserar Bibeltexten på olika sätt med en sak eller 
dylikt så att texten blir konkret för barnen. Det är alltid så roliga 
och givande pratstunder med barnen om hur vi är varandras 
goda medmänniskor och om verkligheten utifrån bibeltexten. För 
mej är den gyllene regeln det viktigaste vi kan skicka med våra 
barn. Som pedagog i kyrkan är det mitt uppdrag att ge barnen 
verktyg till att leva ett gott liv. Det blir mellanmål som kan vara 
korv med bröd eller mackor eller så bakar vi något gott som vi 
kan smaska på. Ibland är det pyssel eller fri lek eller organiserad 
lek tillsammans med utgångspunkt från vad vi lärt oss eller pratat 
om under miniorträffen. Vi avslutar med andakt, ljuständning och 
sångstund. Vi medverkar i familjegudstjänster och till dessa behöver 
vi förbereda oss, vem som gör vad i gudstjänsten, skriva förbön eller 
annat som de är delaktiga med. När föräldrar hämtat sina barn går 
jag till fritids med de miniorer som skall tillbaka dit och sedan är det 
städ, disk och att åter packa bilen för återfärd till Burseryd. 
Inför varje grupp jag träffar brukar jag själv samla mej och be 
för gruppen jag skall möta. Jag ber om att vi ska få en fin stund 
tillsammans och jag tackar för möjligheten att nå alla härliga barn 
jag får träffa och att Gud skall vara med oss alla. 
Nu lämnar jag över stafettpinnen till Kristina Torin, präst i Villstad 
som skriver i nästa nummer av Kyrkdörren om sitt jobb.

Åsa var har du din säng?
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 John Rutter

Requiem 

KÖRRESA

Västbo Oratoriekör, 
Nathalie Cavallos, sopran, 

Symfoniorkester, 
Ricky Burton, dirigent. 

Kollekt Välkomna!

Lördagen den 26 oktober 
kl. 18.00 

Anderstorps kyrka

Under Kristi Himmelsfärd helgen reste 75 körsångare
till Berlin. ”Berlinerkoren” bestod av körsångare från
Långaryd & Landeryds kyrkokör, Gislaveds kyrkokör och

Gislaveds kammarkör. Bilden togs på konserten i Kajser
Wilhelm Gedächtnis kirche.
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Torsdagen den 12 september kl. 18.30-21.00 
i Burseryds församlingshem 
Gislaveds pastorat inbjuder till en föreläsning med Helén 
Persson, Kvinnojouren Maria, Gislaved. 

Varför går hon inte?
Helén kommer att berätta om mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer. Förklara varför kvinnan inte 
går efter första slaget. 
Kan vilken kvinna som helst hamna i en 
misshandelssituation? 
Hur kan en kvinnojour hjälpa utsatta kvinnor? 
Hur arbetar Kvinnojouren Maria i Gislaved?

Gratis föreläsning och fika. Kollekt till Kvinnojouren Maria.

Varmt välkomna!
Diakonin i Gislaveds pastorat

Pilgrimsvandring
15 september, diakonins söndag, gör vi en pilgrimsvandring 
i Reftele. Gudstjänst och vandring genomsyras av temat 
”Medmänniskan”. 

Vandringen är ca 8 km och börjar och slutar vid Reftele kyrka. 
Gudstjänsten börjar kl. 10.00 och efter serveras 
enkelt kyrkkaffe, innan vi går. Vi bjuder på korv med bröd 
samt dricka under vandringen. Ev. övrigt tar var och en med 
sig. Vi beräknas komma tillbaka till kyrkan ca 14.30. 
Ingen anmälan. 

Frågor kontakta- Annika Källner 0371-23307

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

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

Arrangörer:

5 oktober i Reftele Kyrka kl. 16.00

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

konsertdagen från kl.13.00 
Pris 198:- 

Insläpp 45 minuter före konsertstart.

Välkomna! Diakonikväll 



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

Barn skriver till Gud
Pojken på påskdagens gudstjänst som glad och med hög 
röst sjunger: Uppstoppad Jesus, hurra, hurra!
Kalle, 7 år

Man kan få olika saker av Gud. Men man måste be om det 
först. Eftersom det är så långt upp till himlen måste man 
skrika ganska högt.
Sofie, 7 år

Josef blev rätt glad när Gud sa att det var han som var 
pappa till Jesus. Så är det ibland, om man är väldigt ung 
och det mesta skedde av misstag.
Thomas, 9 år

Namnet Kristus är inte så modernt längre. Det är inte så 
många i Sverige som heter så nu för tiden. Jag vet bara 
en och det är Kristus Sjögren.
Maria, 7 år

Min mamma jobbar med Gud. Hon jobbar på ett 
kyrkokontor, så han är hennes chef. Och min farbror är 
pessimist. Han spelar orgel i kyrkan.
Lydia 6 år

En mormor är en som hela släkten har kommit ut 
genom. Då är det väl inte så konstigt att hon är lite 
sladdrig i skinnet.
Kristina, 7 år

Det är prästen som bestämmer när man ska grävas ner. 
Han skickar iväg en del till pensionärshemmet och så 
gräver han ner dem som blir kvar.
Anders, 5 år

När man dör lämnar man jordens yta och sätter kurs 
uppåt. Om man tror på Gud vill säga. Om man inte gör det 
blir det andra bullar.
Håkan, 7 år

På pensionärshemmet kan de ta loss tänderna. Alla 
drar ut tänderna på kvällen och sätter dit dem igen på 
morgonen. Och sedan har de andakt.
Camilla, 6 år

Citaten är hämtade från:
Gamla tanter lägger inte ägg; 

Mark Levengood och Unni Lindell, 
Piratförlaget 2001

Gud som haver barnen kär har du 
någon ull; Mark Levengood och Unni 

Lindell, Piratförlaget 2003


