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Jag har min kyrkliga förankring genom kyrkans barntimmar 
och uppåt. Anledningen till detta är inte att jag kommer 
från en kyrklig familj utan att det helt enkelt fanns att välja 
på fotboll eller kyrkliga aktiviteter och det blev det senaste. 
När jag var i tonåren sa vår kyrkvaktmästare att han trodde 
att jag skulle blir präst för att jag kunde ljuga så folk trodde 
på mig.

Men det tog ett bra tag innan han fick rätt. Jag valde 
att ta vägen genom vården först och utbildade mig till 
sjuksköterska och var färdig med det redan när jag fyllde 
21 år. Jag kom att arbeta först med psykiatri och senare 
mestadels på akutmottagning. En tid där jag fått möta 
människor jag sannolikt aldrig fått möta annars och som 
gett mig otroligt mycket. Men mitt prästkall gjorde sig 
påmint och jag började vid 32 års ålder på universitetet för 
att sadla om.

Idag är jag er kyrkoherde och bor på landet med min man 
och en hel del djur. Bland annat finns får, höns, ankor, 
kalkoner, hundar, katter mm. Ett liv jag trivs otroligt bra med 
och inte skulle vilja byta bort. Det småländska landskapet 
påminner en del om min uppväxt även om jag kan sakna 
fjällen och dess vidder.

Vad vill jag som er 
kyrkoherde?
Min vision är att vi
ska vara en kyrka 
i tiden som möter 
människor där dom 
är både i livet som i 
tron.

Jag ser vårt stora pastorat 
som en fantastisk tillgång 
och möjlighet. Trots att vi är stora 
så önskar jag att våra församlingar ska kunna utvecklas 
individuellt och leva utifrån sina traditioner och egenheter. 
Kyrkan är en viktig samhällsaktör och ska vara synlig och 
våga ta ställning i olika frågor.

Vi har fantastiska arbetslag som tillsammans med dig kan 
göra skillnad för vår gemenskap.
Jag kommer alltid att vara nyfiken på vad du tycker och jag 
hoppas att du kommer fram och pratar med mig om just 
dina tankar och förväntningar.

Per-Erik Åkermo
0371-836 55
per-erik.akermo@svenskakyrkan.se
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Dessa välbekanta rader från 1880-talet skrevs av 
Jönköpingsförfattaren Victor Rydberg. De minner om en tid 
som vi numera bara kan läsa om i våra historieböcker. 

Vår kommersiella jul har tyvärr trängt undan en del av våra 
förfäders gamla traditioner som t.ex. den att advents- och 
jultiden bör präglas av stillhet och lugn. Man skulle aldrig 
utföra något bullrande eller onödigt arbete under denna 
tid. Ro och stillhet skulle råda på gårdarna. Det var t.o.m. 
straffbart att ställa till bråk och osämja. Frid och fred skulle 
råda.

Något som vi ändå har gemensamt med våra förfäder är vår 
stora längtan efter att få tända ljus. Det ansågs t.o.m. så förr 
att ljusen som brunnit under ”Jesu födelses fest” var särskilt 
värdefulla. Allt som de lyste på blev välsignat. De hade även 
en läkande kraft.

I min barndom var det självklart att allt som hade med 
julfirandet att göra sparades till själva julhelgen. Den första 
julmaten åts på julafton och alla dekorationer som hörde 
helgen till sattes fram dagarna före jul. Det enda som lyste 
upp adventsmörkret var adventsljusen och adventsstjärnan. 
Sota ner sig i ansiktet, klä ut sig, och smyga in till grannarna 
på lussekvällen, för att förhoppningsvis få pepparkakor, 
hörde naturligtvis också till decembertraditionerna.

Nu undrar kanske någon: Firade man inte jul lika mycket 
förr som vi gör idag? Svaret på den frågan är utan tvekan: 
Det gjorde man absolut! Efter Juldagen började julkalasens 
tid som sedan kunde pågå ända till Trettondedagen. Jag 
minns att mina föräldrar kunde vara på julkalas nästan varje 
kväll mellan julen och trettondedagen. I bland fick även vi 
barn vara med.  När de vuxna satt och pratade fick vi leka. 
Det var allt från gömma ringen, ryska posten och så förstås 
mörkleken med frasen som många av er säkert minns: ”min 
maka är bra men NN:s är bättre” osv! Utan TV och sociala 
medier fanns det mycket tid då man kunde umgås med 
varandra.

Kyrkan vill gärna vara en 
förmedlare av den julfrid 
som förr var självklar 
och som vi verkligen 
skulle behöva i vår 
stressade tid. Så låt 
oss ännu en gång 
slå upp dörrarna till 
våra vackra kyrkor för 
att fira advents- och 
jultidens alla ljusa och 
glädjefyllda gudstjänster. 
Må änglarnas lovsång, herdarnas 
förundran och de vise männens glädje och givmildhet 
sprida sig även till oss så att vi med glatt mod kan ta emot 
budskapet om Guds Sons födelse hit till jorden. Kanske är 
det inte heller helt omöjligt att vi, enligt gammal god sed, 
kan flytta någon av alla de julsamlingar vi har före jul till den 
rätta platsen under juldagarna.

Så hoppas jag att vi i Karl-Bertil Jonssons anda ska öppna 
våra hjärtan och plånböcker för dem som behöver vår hjälp 
runt om i vår trasiga värld. Kanske köpa en julklapp mindre 
och i stället skänka pengarna till Kyrkans julkampanj 
”En flicka är född”.

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt 
i signad juletid. 
Giv mig Guds ära, änglavakt 
och över jorden frid. 
Giv mig en fest, som gläder mest 
den Konung jag har bett till gäst. 
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt, 
giv mig en änglavakt.

Text: Zacharias Topelius (1887)

En god advents- och jultid önskas till Er alla!
Sven Jarl, Villstads församling

Tankar inför julen
”Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma.” 

VEM ÄR PER-ERIK ÅKERMO?
Jag kommer ursprungligen från Jämtland där jag har vuxit upp...
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Samtal om sorg
En ny sorgegrupp startas upp den 7 februari kl.17.00 i Anderstorps församlingshem. 
Ingång mot Parkgatan där vi ställt ut en marschall som brinner. 
Välkommen till Dig som förlorat en nära anhörig. Vi möts i en mindre grupp om cirka 
5-6 träffar och samtalar kring sjukdomstid, dödsfall, begravning och framtid med mera. 
Du väljer själv hur mycket du vill dela i gruppen. Det är ingen anmälan till första träffen. 
Vid frågor hör av dig till Emma Tolf, diakon i Anderstorp, som är ledare för gruppen. 
Medverkar gör även prästen Björn Berggren.

Tel: 0371-58 70 34 eller mail emma.tolf@svenskakyrkan.se

GUDSTJÄNSTER 
DEC
 2 1 sön i advent 10.00 Gudstjänst. Barnen och Gospelkören sjunger
 9 2 sön i advent 18.00 Stilla mässa i Adventstid. Sång av Frida Simfors. 
 12 Onsdag 19.00 Luciakröning
 16 3 sön i advent 14.00 Familjegudstjänst
 23 4 sön i advent 10.00 Gemensam gudstjänst i Reftele kyrka
 24 Julafton 09.00 Julbön
   23.00 Midnattsmässa. Sång av Allegros julkör
    och Isac Johansson
 25 Juldagen 07.00 Julotta. Sång av Yvonne Lindström.
 26 Annandag jul 14.00 Gudstjänst på Klockaregården
 30 Söndagen efter jul 18.00 Stilla mässa  
 31 Nyårsafton 17.00 Ekumenisk Nyårsbön. Predikan av Erik Lund
JAN
 1 Nyårsdagen 14.00 Mässa  
 6 Trettondag jul 16.00 Julens sånger. Gospelkören med solister  
 13 1 sön e Trettondagen 10.00 Mässa i Mariakapellet  
 20 2 sön e Trettondagen 10.00 Gudstjänst i Mariakapellet  
 27 3 sön e Trettondagen 18.00 Stilla mässa i Mariakapellet  
FEB
 3 Kyndelsmässodagen 16.00 Familjegudstjänst. 
    Dopänglar delas ut.  
 10 5 sön e Trettondagen 10.00 Högmässa  
 17 Septuagesima 10.00 Gudstjänst  
 24 Sexagesima 18.00 Stilla mässa  
MARS     
 3 Fastlagssöndagen 14.00 Gudstjänst, Semlor i församlingshemmet. 

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

Gilla oss på
FACEBOOK

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

Ljugarebänken
Samtal för män på Klockaregården kl. 14.30 - 16.00
Datum:  6 februari, 6 mars, 3 april och 8 maj

Efter juluppehållet startar 
Anderstorps församlings barn- och 
ungdomsgrupper igen vecka 5!

Mer information finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/anderstorp 

Välkomna hälsar Marita och Ann-Sofie

Start v. 5

Sopplunch!
Välkommen till vårens soppluncher i församlingshemmet. 

Kl. 11.45 är det andakt i 
Mariakapellet och 
kl.12.00 serveras soppa inkl. 
bröd och kaffe. 
Kostnad 50 kr som betalas 
kontant eller med Swish.
Datum: 6 februari, 6 mars, 
3 april och 8 maj

Den Omvända adventskalendern
Vi utmanar er att varje dag i december skänka en produkt till vår 
adventsinsamling. Ni tar en låda och varje dag i december, när 
ni öppnar er adventskalender, så skänker ni också en produkt till 
er adventslåda. Exempel på produkter är allt inom hygien som 
t.ex. duschcreme, tandkräm, bindor, diskmedel och städmedel. 
Vi önskar också livsmedel med längre hållbarhet som t.ex. 
kaffe, ketchup, skafferivaror och matkonserver. Alla produkter 
går till behövande. Denna insamling är i samarbete med Hela 
människan i Gislaved. 

Vi tar emot era lådor i samband med familjegudstjänsten i 
Anderstorps kyrka den 16 december kl. 14.00 eller så kan ni 
lämna in dem i församlingshemmet (ingång från Parkgatan) 
måndagen den 17 december mellan kl. 9.00-12.00 och kl. 18.30-
19.30.

Vill du lämna in din låda till Hela människan i Gislaved istället 
så har de öppet måndag-fredag kl. 8.00-11.00 på Café Sofia 
alternativt när Second hand är öppet, tisdag och torsdag kl. 14-
18 eller lördag kl. 10-13.

Vill du hellre stötta ekonomiskt så vi 
kan köpa lite färskvaror m.m. så stöttar 
du diakonin i Anderstorp genom 
Swish: 123 170 37 19 och 
Hela människan Gislaved genom 
Swish: 123 419 88 59. 
Märk din inbetalning med 
”Adventskalender”. 
Varje krona går till behövande.

Vid frågor ring eller maila 
Emma Tolf(diakon)
0702-796 466 eller emma.tolf@svenskakyrkan.se

Månsgatan 10 år!
Den 15 december firar vi att vi haft lägenheten 
och funnits på Månsgatan 37D i hela 10 år!! 
Kom och fira med oss! 

Kl. 11.00 Elvakaffe endast för vuxna 
Kl. 12.30 Risgrynsgröt serveras 
Kl. 13.30 Julshow skapad av barnen
Kl. 14.30 Julpyssel för barnen
Kl. 16.30 Tomten kommer till alla barnen

Välkommen du som varit där varje 
vecka och du som aldrig varit 
där men är nyfiken!

Andrum i Juletid

Torsdagen den 20 december kl 18.30. 

Sång och musik i i kyrkan. OBS! Plats. 

Detta avslutar höstterminens Andrum. 

Nystart torsdag 10 jan kl. 18.30 i 

Mariakapellet

Stilla mässa i Adventstid

Sång och musik i Advent av Frida 

Simfors och Petra Dyeson.”  

Foto: Alex&Martin/IKON

Kom och lyssna 

på Göran Larsson!

Torsdagen den 6 december 

kl. 19.00 i Anderstorps 

församlingshem.

Kostnad: 25 kr inkl. fika.
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Södra Hestra 
13 december kl. 13.00 Jultallrik. 
Anmälan senast 9 dec till Anita Andersson 073-8026100

Soppluncher kl. 13.00
24 januari Musikquiz med Lennart 
Andersson & Anita Andersson
21 februari Eva-Lotta Bernström, 
känd från b.la Falkenbergsrevyn underhåller

Burseryd
24 januari kl. 18.30 Vinterfest i församlingshemmet
Kyrkokören bjuder på musikalisk underhållning. 
Servering. Alla varmt välkomna!
28 februari kl. 14.30 Tillsammansfika i Burseryds 
församlingshem 
5 februari kl. 18.30 Burseryds syförening

Gryteryd
5 december kl. 18.30 brasafton i Gryteryds sockenstuga 
med andakt, julallsång med Frank Nielsen samt gröt och 
skinkmacka. Anmälan till Laila Hermansson 
0708-157890 senast den 2/12. 
23 januari kl. 18.00 syföreningsstart hos 
Gull-Britt Jakobsson, Eldshestra.
13 februari kl. 15.00 våffelcafé i Gryteryds sockenstuga 
med underhållning av Drillsnäpporna från Hyltebruk

Maybe this Christmas
Burseryds kyrka 16 december 18.00 
”Maybe this Christmas” - en musikgudstjänst i juletid.
En stämningsfull stund med nya såväl som mer 
välkända julsånger. Trion från stan & Burseryds 
kyrkokör, glöggservering i vapenhuset 

Tillsammansfika i Burseryd

Händer i församlingshemmen

GUDSTJÄNSTER
DEC 
 1 lördag 18.00 Ekumenisk adventskväll i Broaryds Allianskyrka, 
    kyrkokören Glädjen, mingelfika från kl 17.00
 2 1:a sönd i Advent 10.00 Familjemässa i Burseryds kyrka, bibelutdelning till 4-åringar, körsång & Mikael 
    Karlsson trumpet . Adventsfest i församlingshemmet
   15.00 Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka, bibelutdelning till 4-åringar. 
    Kyrkokören Glädjen & barnkören. Adventsfest i församlingshemmet
 5 onsdag 18.30 Brasafton i Gryteryds sockenstuga, julallsång med Frank Nielsen 
 9 2:a sönd i Advent 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, Oskar Persson trumpet, kyrkkaffe
   18.00 Luciastämning i Södra Hestra kyrka med Lena Björn & Kyrkokören Glädjen. 
    Glöggmingel från kl 17.30 
 16 3:e sönd i Advent 16.00 Ekumenisk gudstjänst i Böjeryds missionshus
   18.00 ”Maybe this Christmas” - en musikgudstjänst i juletid, Burseryds kyrka 
    med Trion från Stan & Burseryds kyrkokör, glögg  & pepparkakor
 23 4:e sönd i Advent 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 Julbön vid granen i Hällabäck, glögg
 24 Julafton 10.00 Gudstjänst vid krubban i Gryteryds kyrka
   23.00 Midnattsgudstjänst i Södra Hestra kyrka med Irene 
    Theorin & kyrkokören Glädjen
   23.00 Midnattsmässa i Burseryds kyrka
 25 Juldagen 06.00 Julotta i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör
 26 Annandag jul 15.00 Julens sånger & psalmer i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
 30 Söndagen eft jul  10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
 31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Burseryds kyrka
JAN   
 1 Nyårsdagen 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Södra Hestra kyrka, körgrupp
 6 Trettondag jul 15.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 ”Lys för oss stjärna” - Musikgudstjänst i Burseryds kyrka 
    med Burseryds kyrkokör
 13 1:e Trettondag jul 10.00 Högmässa i Burseryds kyrka
   15.00 Stugmöte hos Inga Svennegren i Barslida, kaffe med dopp
 20 2:e Trettondag jul 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal,  kaffeservering
 27 3:e Trettondag jul 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka
FEB   
 3 Kyndelsmässodagen 10.00 Högmässa i Burseryds kyrka
   18.00 Ljusgudstjänst i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen
 10 5:e  Trettondag jul 10.00 Högmässa i Burseryds kyrka
   18.00 Gudstjänst med musik i Gryteryds kyrka
 17 Septuagesima 10.00 Högmässa  i Södra Hestra kyrka
   18.00 Musikgudstjänst med önskepsalmer i Burseryds kyrka. 
    Kom & önska din favoritpsalm, 
    Lars Eklund & Rebecka Palmgren Ashour
 24 Sexagesima 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka
MARS   
 3 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe med semlor
   15.00 Gudstjänst i Hällabäck kyrksal, kaffeservering med semlor

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  

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

Under hösten kom tankar om att ett tillfälle för gemenskap i 
Burseryds församlingshem saknades. Efter lite funderande kom 
Tillsammansfika till, en mötesplats för alla. Första träffen blev den 
24 oktober 14.30 i Burseryds församlingshem och det blev direkt 
en succé. Ann-Christina Carlsson och Birgitta Stensson gräddade 
våfflor så våffeljärnen glödde och de nästan 30 besökarna lät 
sig väl smaka av både våfflor och kaffe eller saft. Kantor Rebecka 
ledde oss i några allsånger och caféets yngsta besökare fick även 

han sin önskesång Imse vimse 
spindel sjungen. Vi besökare 
gick från församlingshemmet 
mätta och glada efter en stund 
med härlig gemenskap och gott 
fika. Tillsammansfika i Burseryd 
återkommer, så håll ögon och öron 
öppna för mer information! 

Dopdroppar som gåva
Dopdroppar från SKUT är en fin gåva som församlingen delat 
ut under många år till alla barn som döpts. Under 2018 
gjordes det ett uppehåll men under våren blir alla barn som 
bor i församlingen och som döpts i någon av våra 
kyrkor att bli inbjudna att få ta emot sin droppe. 
Samtidigt gör vi dopträd som skall finnas i våra 
kyrkor, här kommer vi hänga en dopängel 
för varje barn som döps i vår församling. 

Gruppstarter för 

vårterminen 2019

Barngrupperna startar v 5, 

se annonser och inbjudningar 

när det närmar sig 

Burseryds kyrkokör 

startar 17 januari 18.30 i 

Burseryds församlingshem

Kyrkokören Glädjen 

startar 24 januari 19.00 i 

Broaryds församlingshem

För mer info se hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/burseryd

Årets konfirmander

Daniel Sternfelt
Daniel börjar jobba som diakoniassistent den 
10 dec i vår församling och vi hälsar honom 
välkommen vid gudstjänsten på 1:a advent 
kl.10.00 i Burseryds kyrka.

Vem är du? 
Sjungande bonnagrabb från Västergötland som hittat kärleken 
i Småland. Nyfiken och öppen för det som livet har att erbjuda. 
Enkel och glad med en positiv grundinställning. 

Vad brinner du för? 
För människor, för rättvisa, för rätten att få vara den man är. 

Vad ser du fram emot i ditt nya jobb?
Jag ser fram emot möten med människor, människor i olika 
platser i livet och samhället. Unga som gamla, glada som 
ledsna. Jag tror att jag kommer lära mig mycket om både mig själv 
och andra i detta arbetet, och det tycker jag är väldigt spännande. 
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Starttider! 
Vårterminen för församlingens barn- och
ungdomsgrupper och barnkör startar igen vecka 5!
Kolla in vår hemsida för anmälan och starttider.

Kyrkokören: tisdagar kl. 19.00 med start den 22/1. 
Vi vill sjunga-kören: onsdagar kl. 19.00 med start den 30/1.
Stickcaféet: måndagar varannan vecka (jämn vecka) 
kl.18.30 - 21.00 med start den 21/1. Ingen anmälan.
Sykretsen: onsdagen den 16/1 kl. 14.00 i Smålandsstenars 
församlingshem.
Besökstjänsten: onsdagen 20/2 kl. 16.30 i Smålandsstenars 
församlingshem. 

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

Ekumeniska helgen 18-20 januari 2019 
”Medmänsklighet - vad får den kosta?” 
Fredag 19.00 i Pingstkyrkan, medverkan av Carina Winberg.

Lördag 19.00 i Equmeniakyrkan. Håkan Jonsson, 
röntgenläkare och maratonlöpare. 
Håkan har som förste svensk sprungit maraton på världens 
alla sju kontinenter. I september 2018 sprang han maraton på 
4000 meters höjd i Himalaya. När han springer samlar han in 
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, i synnerhet 
till Mentormammorna i bl.a. Sydafrika. 
Hör honom berätta om vad som driver hans engagemang.

Söndag 10.00 i Smålandsstenars kyrka. Gemensam mässa.

Servering vid varje samling.

Start v. 5

Kom och lyssna till 
Smålandsstenars lucia 
med tärnor 
i Villstads kyrka den 13 december 
kl. 19.00. Fri entré. Kollekt. 
Ett samarbete mellan Lions 
och Svenska kyrkan

Prästost till salu! 
Torsdag 6 december kl. 16.00 - 19.00 säljer Kristina 
Torin och Anders Hullfors, präster i Villstads församling 
prästost på ICA Supermarket i Smålandsstenar. 
Försäljningen går oavkortat till Svenska kyrkans 
julkampanj. Kom och köp!

SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
DEC  
22 1:a söndagen i advent 10.00 
 Familjegudstjänst. Kyrkokören.
9 2:a sönd. i advent 10.00 Mässa
12 onsdag 19.00 Andrum
16 3:e sönd. i advent 10.00 Mässa
23 4:e sönd. i advent 10.00 Mariagudstjänst
24 Julafton 10.00 Krubbgudstjänst
 23.30 Midnattsmässa. Kyrkokören.
30 Sönd. e. jul 18.00 Mässa

JAN  
6 Trettondedag jul 16.00 Ljusgudstjänst
13 1:a sönd.e.trettondedagen 10.00 Mässa
18-20 fredag-söndag  
 Ekumeniska helgen, se mer info på sidan 8
23 onsdag 19.00 Andrum
27 3:e sönd.e.trettondedagen 10.00 Gudstjänst

FEB  
3 Kyndelsmässodagen 10.00 Mässa
10 5:e sönd.e.trettondedagen 10.00 Gudstjänst
17 Septuagesima 10.00 Mässa
24 Sexagesima 10.00 Mässa
27 onsdag 19.00  Andrum

MARS  
 
3 Fastlagssöndagen 10.00 

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

DEC   
2 1:a söndagen i advent 18.00 Kvällsmässa. 
 Vi vill sjunga-kören.
9 2:a sönd. i advent 16.00 Musikgudstjänst 
 med Västbo musikkår
13 torsdag 19.00 Luciagudstjänst med 
 Smålandsstenars lucia. Mer info på sidan 8
17 måndag 18.00 Musik i julbrådskan. Kyrkokören.
25 Juldagen 06.00 Julotta
26 Annandag jul 18.00 Julens psalmer och sånger.
31 Nyårsafton 15.00 Nyårsbön

JAN   
1 Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk mässa.
13 1:a sönd.e.trettondedagen 
 18.00 Frälsarkransgudstjänst
27 3:e sönd.e.trettondedagen 18.00 Kvällsmässa

FEB  
3 Kyndelsmässodagen 18.00 Frälsarkransgudstjänst
10 5:e sönd.e.trettondedagen 18.00 Kvällsmässa
17 Septuagesima 18.00 Frälsarkransgudstjänst
24 Sexagesima 18.00 Gudstjänst med bibeltema. 
 Vi vill sjunga-kören.

MARS   
3 Fastlagssöndagen 18.00 

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  

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

Morgonbön i Smålandsstenar kyrka

De allra flesta vardagar är det nu morgonbön i kyrkan kl. 8.45. 

Måndag, tisdag, torsdag och fredag ska det vara varje vecka. 

Utöver det även varannan onsdag (jämna veckor).

Gilla oss på
FACEBOOK

Ekumenisk bön

tisdagar kl. 9.00.

Januari/April: 

Equmeniakyrkan Februari/

Maj: Svenska kyrkan Mars/

Juni: Pingstkyrkan

Årets konfirmander
Personalen i Villstads församling önskar Er 
alla en God Jul och ett Välsignat Nytt År!

Andrum

Bön och meditation, vacker 

musik, ljuständning.

Kvällsmacka i kaffesalen.

Smålandsstenars kyrka 

19.00 – 20.30.

23/1, 27/2, 27/3, 

24/4 och 22/5 
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Snart öppnas Gislaveds kyrka igen
Gislaveds kyrka genomgår nu i höst 
en renovering. 
Yttre renoveringen handlar främst om att murverket på sina 
ställen släpper genom fukt, att taket på långhuset var uttjänt 
och att fönstren behövde målas om utvändigt. 
Fogarna på Gislaveds kyrka är utförda med hydrauliskt kalkbruk 
och med konvex form. Allt murverk rengörs innan murarna 
fogar om med den konvexa form på fogen som kyrkan har 
sedan tidigare. Taket får kopparplåt med skivtäckning för att 
hålla i många år framöver. Fönstren målas om med samma 
kulörer som förut. Urtavlorna på tornuret läcker vatten och 
renoveras.

Samtidigt passar vi nu på att få till en extra entré ut mot 
Storgatan där man har en trappfri väg in till bakre delen av 
kyrkan. Tillbyggnaden byggs med samma fasadmaterial som 
övrigt i kyrkan, natursten, tegel och plåttak. Det kommer 
efter renoveringen också att finnas möjlighet att ta hissen 
eller trappan ner till källaren för att besöka två nyrenoverade 
toaletter. 

Under läktaren byggs en ny vägg som gör det möjligt att hänga 
av sig ytterkläderna på norra sidan. På södra sidan inreds ett 
litet pentry för att koka kyrkkaffe. Mellan väggen och pelarna 
under läktaren finns möjlighet att ställa upp bord för samvaro 
vid kyrkkaffet.

Vapenhuset kommer att målas om och bli ljusare än det 
varit hittills. Även sakristian byggs om för att få plats med 
mer anpassad förvaring av antependier, mässhakar mm. Då 
bjälklaget kontrollerades fann vi att det var rötskadat och att 
det under golvet finns en liten källare. Nu är bjälklaget utbytt 
och golvet blir ett ljusare trägolv med en liten lucka ner till 
källaren. Väggar och tak målas om.

Byggjobben planeras vara klara i december och återinvigning är 
planerad till söndagen efter trettondagen.

Karin Arvidsson, fastighetsingenjör i Gislaveds Pastorat

Bössinsamlingen till Världens barn 
i samarbete med Centrumkyrkan. 
Inbringade 15000:-.

 LOTTNR:

Reselott 
2018

Äntligen
är den här!

Till nästa kyrkoår lämnar jag Gislaveds pastorat. 
Jag ser tillbaka på rika år i stor tacksamhet över allt jag fått lära och 
dela. Kyrkan här lever! Det är verkligen församlingar att vara stolt 
över! Det är ändå alla möten med människor; medarbetare och 
församlingsbor, som dröjer sig kvar. Det starka ideella engagemanget 
här är- vågar jag påstå- den allra största tillgången och faktiskt lite 
unikt för Växjö stift! 

Tänk bara, vilka underbara kyrkvärdar som finns här, runt om i hela 
vårt pastorat. Eller alla barn och ungdomar i kyrkans grupper. Och 
alla körsångare sen, och diakonigrupperna som engagerar sig, 
vecka efter vecka. Och många, många fler. 

Möten med er bär jag med mig för resten av livet.
Och med detta sagt, vill jag också särskilt tacka kollegorna i 
Anderstorp, Gislaved och Västbo St Sigfrid. Ni är fantastiska. Ni är 
guld. Nu fortsätter min resa söderut, för att komma närmare Lund 
och slutåret på prästutbildningen som närmar sig.
På franska säger vi inte hej då, utan på återseende. 

Så den förhoppningen vill jag avsluta dessa rader med och 
samtidigt önska Guds rika välsignelse till Per-Erik och hela Svenska 
kyrkan i Gislaved:
 ”Au revoir” på er!  Lina Mayïm

Välkommen Miguel!
Miguel arbetar som präst i 
Gislaved församling.

Miguel är uppvuxen i Colombias 
huvudstad Bogota. Han är 56 år 
och bor i ett radhus i Kättilstorp, 
Jönköping med sin man Kenneth. 
Miguel är intresserad av vävning (han är även utbildad 
textildesigner), musik (spelar gitarr), matlagning och 
trädgårdsarbete.

Läxhjälp och Språkcafé i Centrumkyrkan
Välkommen varje onsdag!

Onsdagar 15.00-18.00 med start 9 januari
Kl. 15.00 Läxhjälp/Homework
Kl. 16.30.18.00 Språkcafé/Languagecafé

Gemenskap-samtal-bordtennis-olika aktiviteter
Vi bjuder på fika!
Arr. Gislaveds frikyrkoförsamling och 
Svenska kyrkan i Gislaved

GISLAVEDS FÖRSAMLINGSHEM / KYRKA GUDSTJÄNSTER

DEC   
2 1:a söndagen i advent 11.00 Högmässa. Kyrkokören.
  14.00 Finsk mässa med julsånger. Kyrkkaffe.
5 onsdag 18.30 Ljusgudstjänst
9 2:a sönd. i advent 11.00 Högmässa
12 onsdag 18.30 Veckomässa
16 3:e sönd. i advent 11.00 Högmässa
24 Julafton 17.00 Julbön
25 Juldagen 10.00 Finsk julotta
26 Annandag jul 11.00 Gudstjänst
30 Sönd. e. jul 11.00 Högmässa
31 Nyårsafton 18.00 Nyårsbön
JAN   
6 Trettondedag jul 11.00 Högmässa
13 1:a sönd.e.trettondedagen 11.00 Högmässa. Nyinvigning av Gislaveds kyrka. 
   Kyrkokören. David Norén, trumpet.
20 2:a sönd.e.trettondedagen 11.00 Gudstjänst med konfirmander
23 onsdag 18.30 Veckomässa
27 3:e sönd.e.trettondedagen 11.00 Högmässa. Gislaved Gospel.
30 onsdag 18.30 Ljusgudstjänst
FEB   
3 Kyndelsmässodagen 16.00 Familjegudstjänst
6 onsdag 18.30 Veckomässa
10 5:e sönd.e.trettondedagen 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
13 onsdag 18.30 Veckomässa
17 Septuagesima 11.00 Högmässa
24 Sexagesima 11.00 Högmässa
27 onsdag 18.30 Veckomässa
MARS   
3 Fastlagssöndagen 11.00 Gudstjänst

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

Soppluncher i Gislaveds 

församlingshem

29/1,  26/2, 26,3, 23/4 

kl. 12.00
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DEC 
2 1:a söndagen i advent 13.00 Gudstjänst med Gislaveds manskör
9 2:a sönd. i advent 18.00 Musikgudstjänst med Gislaved Gospel
16 3:e sönd. i advent 16.00 Julmusik med Kyrkokören.
23 4:e sönd. i advent 11.00 Gudstjänst
25 Juldagen 07.00 Julotta
26 Annandag jul 11.00 Gudstjänst
30 Sönd. e. jul 14.00 Gudstjänst
31 Nyårsafton 16.00 Nyårsbön

JAN   
6 Trettondedag jul 16.00 Musikgudstjänst ”Präster, primadonnor och praliner” 
13 1:a sönd.e.trettondedagen 18.00 Gudstjänst

FEB   
3 Kyndelsmässodagen 11.00 Gudstjänst
10 5:e sönd.e.trettondedagen 18.00 Gudstjänst
24 Sexagesima 11.00 Högmässa. Sångensemble.

GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
DEC   
24 Julafton 10.00 Samling vid krubban
   23.00 Julnattsmässa. Sång av Ebba Bjelke 
    och Emmie Everlind.
25 Juldagen 07.00 Julotta. Kyrkokören.

JAN   
20 2:a sönd.e.trettondedagen 18.00 Gudstjänst

FEB   
3 Kyndelsmässodagen 18.00 Mässa
10 5:e sönd.e.trettondedagen 18.00 Mässa
24 Sexagesima 18.00 Musikgudstjänst med Cantamus damkör.

MARS   
3 Fastlagssöndagen 18.00 Mässa

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

Swishnummer kollekt: Gyllenfors kapell: 123 238 37 50  /  Med reservation för förändringar, se Västboandan

Swishnummer kollekt: Båraryds kyrka: 123 237 13 00  /  Med reservation för förändringar, se Västboandan

Soppluncher i Båraryds 

församlingshem

15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 7/5 

kl. 12.00

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 tisdagar kl.10.00-11.30 
på telefon 0371-836 76.

Du behövs i Gentjänsten i Gislaved!

Musikgudstjänster

Välkomna!

Jul-Gospel med Gislaveds Gospel Choir & musiker

Söndagen den 9 december kl. 18.00 i Båraryds kyrka  

Ledare Annika Valtersson

Musikgudstjänst med Cantamus Diskantkör

Söndagen den 24 feb kl. 18.00 i Gyllenfors kapell. 

Orgel Anders Josefsson

Ledare Ricky Burton

Arr. Gislaveds församling och Sensus

Julstämning ”Ett knippe Carols”
Söndagen den 16 december 
kl. 16.00 i Båraryds kyrkaKom i julstämning med kyrkokören

Ingrid Melltorp, organistRicky Burton, ledareArr. Gislaveds församling och Sensus

Präst, Primadonna & Praliner
Söndagen den 6 januari kl. 16.00 i Båraryds kyrka
Musikgudstjänst på Trettondedagjul med 
Nathalie Cevallos, Primadonna 
Per-Erik Åkermo, Präst, (baryton)
Ricky Burton, Pralin
Arr. Gislaveds församling och Sensus
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BOBOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER
DEC
2 1:a söndagen i advent 11.00 Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör
16 3:e sönd. i advent 09.30 Gudstjänst
24 Julafton 23.00 Julnattsmässa. Våthult-Bosebo kyrkokör

JAN   
1 Nyårsdagen 17.00 Musikgudstjänst. Marcus Gunnarsson, piano. 
    Oscar Knutsson, fiol.
27 3:e sönd.e.trettondedagen 16.00 Musikgudstjänst. Förintelsens minnesdag uppmärksammas med musik, 
    utställning och mingel. Våthult-Bosebo kyrkokör och instrumentalister.
FEB   
3 Kyndelsmässodagen 09.30 Gudstjänst
17 Septuagesima 09.30 Mässa

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

Mikaelidagen i Bosebo
En festgudstjänst i kyrkan med medverkan 

av kyrkokören, instrumentalister och 
Maria Widermark avslutades med 
ostkakefest i församlingshemmet.

Bilder från Gotland!
Våthult-Bosebo kyrkokör var på Gotland några soliga dagar 
i augusti. Besökte både Fårö fyr i norr och Hoburgsgubben 
i söder och mycket däremellan! Förgyllde  gudstjänsten 
i Vamlingbo kyrka med många sånger. Söndagskvällen 
avslutade vi i fiskeläget Gnisvärds lilla kapell där vi sjöng flera 
psalmer i skenet av solnedgång i väster och fullmåne i öster.

Tårtbuffé och friluftsgudstjänst i Våthults församling.

VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
DEC 
2 1:a söndagen i advent 09.30 Familjegudstjänst med pyssel
15 lördag 17.00 Familjegudstjänst med lucia
25 Juldagen 07.00 Julotta
31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön

JAN   
13 1:a sönd.e.trettondedagen 15.00 Familjegudstjänst med dans kring granen. 
    Våthult-Bosebo kyrkokör.
FEB   
2 lördag 18.00 Helgmålsbön och grötfest
10 5:e sönd.e.trettondedagen 09.30 Högmässa
24 Sexagesima 18.00 Gudstjänst

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

Gilla oss på
FACEBOOK

Gilla oss på
FACEBOOK
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Med nya tider kommer det nya sätt att gravsättas på. I Valdshult 
och Stengårdshult har det sedan länge funnits kist- och urngravar. 
Nu kommer det att på dessa två kyrkogårdar även att finnas 
askgravplatser som färdigställs under hösten 2018. Askgravplatsen 
i Valdshult invigdes i allhelgonaveckan medan Stengårdshult 
får vänta ytterligare någon månad på färdigställande och 
invigning. I Norra Hestra församling finns askgravplatser redan på 
kyrkogårdarna i Öreryd och Norra Hestra.

Askgravplats upplåts med sk. begränsad gravrätt vilket innebär 
att gravrättsinnehavaren frånsäger sig vissa rättigheter och 
skyldigheter bla såsom skötsel och utformning av gravvård mm. 
Askgravplatsen sköts av kyrkogårdsförvaltningens personal medan 
anhöriga har möjlighet att smycka med snittblommor och gravljus. 
Detta är också förenat med en kostnad, 7000:- (2018). I detta 
ingår namnplatta och skötsel under 25 års tid. I varje gravrätt finns 

det plats för två gravsättningar och på varje namnplatta finns det 
plats för två namn där även födelse- och dödsår finns med. Vid 
gravsättningen har anhöriga rätt att närvara. Askan kan gravsättas 
direkt i jorden eller i en urna eller en för ändamålet avsedd 
askpåse.

Magnus Rickardsson

Jag heter Joakim Depui 
och bor i Hestra tillsammans med min man och vår hund. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har 
jag arbetat med olika arbetsuppgifter inom industrin. Fritiden ägnar jag åt hus, trädgård, hantverk och 
har även illustrerat några barnböcker. De tre sista åren har jag och min man arbetat med ett projekt 
som har resulterat i boken ”Allmogens kläder blir häradsdräkter – en resa från 1700-tal till vår tid i 
Jönköpings län. Nu ser jag fram emot att börja arbeta som vaktmästare i Norra Hestra församling. Där 
hoppas jag tillsammans med mina kollegor kunna vara med och bidra till en positiv upplevelse för 
besökare på både våra kyrkogårdar, i kyrkor och församlingshem.

Askgravplatser i Valdshult och Stengårdshult        

Gilla oss på
FACEBOOK

Svenska kyrkans unga och 
Stor & liten startar v. 5
För mer info kontakta Maria Kastberg
maria.kastberg@svenskakyrkan.se

Start v. 5
Kyrkskjuts i Norra Hestra församling
Vill du ha skjuts till någon av våra gudstjänster?
Oavsett var du bor och till vilken gudstjänst du vill åka. 
Karin samordnar chaufförer.
Kontakta Karin Johansson 070 301 48 69

Söndagen 2 dec – Öppet hus på 
Mogatan från kl 15 i samband med 
julskyltningen.
Glögg och försäljning av rättvisemärkta varor.

Utdelning av julblommor 
till alla 80+ i Norra Hestra gamla församling sker tis 4 dec kl 17.

Invigning av askgravplats 
i Valdshult    
Per-Erik Åkermo invigde 
askgravplatsen med bön 
och välsignelse.
Besök gärna vår askagravplats 
och tänd ett ljus i vår ljusbärare.

GUDSTJÄNSTER
DEC 
 2 1:a advent 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Valdshults missionskyrka. 
    Predikan: Curth Sandström. Adventskör. Kyrkkaffe. 
   14.00 Adventsgudstjänst i Norra Hestra kyrka, 
    Bengt Ragnarsson, trumpet.
 9 2:a advent 10.00 Högmässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 13 torsdag 18.00 Luciafirande i Norra Hestra kyrka. Efteråt lussekaffe i 
    församlingshemmet & luciatåg med de yngre barnen.
 16 3:e advent 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Julmusik i Stengårdshults kyrka. Nybörjarkören.
 23 4:e advent 15.00 Krubbgudstjänst i Öreryds kyrka. Anton Karlsson, fiol.
    Servering. Dragning på matlotteriet.
 24 Julafton 10.00 Julandakt på Hestragården
   23.00 Midnattsgudstjänst i Öreryds kyrka. Sång av Nathalie Cevallos
 25 Juldagen 06.00 Julotta i Norra Hestra kyrka. Kören. 
 26 Annandag jul 18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka. Sång av Lina Mayïm och Katarina Löf
 30 Söndagen efter jul 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 31 Nyårsafton 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Norra Hestra kyrka. Oscar Knutsson, fiol.
JAN 
 1 Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk nyårsmässa i Hestra Missionskyrka.
 6 Trettondedag jul 15.00 Trettondedagsgudstjänst i Valdshults kyrka
 13 1 sön e trettondedagen 10.00 Högmässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka
 20 2 sön e trettondedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Mässa i Valdshults kyrka
 24 torsdag 19.00 Ekumenisk bön i Hestra Missionskyrka
 27 3 sön e trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Öreryds Equmeniakyrka
    Internationella minnesdagen för Förintelsens offer.
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka
FEB   
 3 Kyndelsmässodagen 15.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Ljusgudstjänst i Valdshults kyrka
 4 måndag 19.00 Enkel kvällsmässa i Norra Hestra kyrka
 10 5 sön e trettondedagen 10.00 Högmässa i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka
 17 Septuagesima 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 24 Sexagesima 10.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka
   18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka
 28 torsdag 18.30 Taizémässa tillsammans med juniorer och konfirmander
   
MARS   
 3 Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kyrkkaffe.
 6 Askonsdag 09.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka
   19.00 Askonsdagsmässa 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

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
Med reservation för förändringar, se Västboandan

Dagledigträffar 10.30-12.30

13 febr i Bjerkesalen, Öreryd

13 mars i Stengårdshult församlingshem

10 april i Valdshult Församlingsgård

Mötesplats Mogatan 

onsdagar 14.30-16.30

Efter 5 december tar vi julledigt 

och ses igen 16 januari.Hestragården

Lucia 18 dec kl 17

Julbön 24 dec kl 10

Andakter
följande torsdagar 

kl 14.30
24/ jan, 21 febr, 

21 mars
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  GUDSTJÄNSTER
NOV 
 30 fredag 18.30  Adventsgudstjänst i Ås kyrka, sång av 
    Ulrika Hallberg och Petra Sjöö
    Därefter missionsauktion med servering och lotterier. 
DEC 
 2 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, 
    sång Yvonne Lindström, kaffeservering
 8  lördag 18.00 Julkonsert i Reftele kyrka, se ruta
 9 2 advent  10.00 Familjegudstjänst i Ås kyrka, julavslutning 
    för alla grupper, kyrkkaffe 
 13 torsdag 18.00 Luciagudstjänst i Reftele kyrka
 16 3 advent  10.00 Högmässa i Ås kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem
 23 4 advent 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
 24 Julafton 10.00 Julbön i Ås kyrka, Cantuskören, kyrkvärdarna 
   23.00 Julnattsmässa i Kållerstad kyrka
 25 Juldagen  06.00 Julotta i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
 26 Annandag jul 18.00 Musikgudstjänst i Ås kyrka, gruppen VINN
 30 sönd e jul 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
 31 Nyårsafton 18.00 Ekumenisk nyårsbön i Reftele församlingshem. Sång Anna Grahn
JAN 
 1 Nyårsdagen 16.00 Nyårsmässa i Reftele kyrka. Manskör
   19.00 Ekumenisk gudstjänst i Ås missionshus, servering
 6  Trettondedag jul  18.00 Musikgudstjänst i Reftele kyrka. Reftele kyrkokör
 13 1 sönd e trettondedagen   10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka
 20  2 sönd e trettondedagen   10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst – vänta, vila, vara, i Reftele församlingshem
 27 3 sön e trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Mässa i kapellet Ås kyrka
FEB 
 3 Kyndelsmässodagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, damkör, kyrkkaffe
   16.00 Familjegudstjänst i Ås kyrka
 10 5 sönd e trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Mässa i Reftele kyrka
 17 Septuagesima 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Mässa – vänta, vila, vara i kapellet Ås kyrka
 24 Sexagesima 10.00 Gudstjänst i Ås kyrka. Cantuskören, kyrkkaffe
   18.00 Mässa i Reftele församlingshem.
    Sång Barbro Liljedahl
MARS 
 3  Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka

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

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

Terminsstart
Barn och ungdomsgrupperna 
startar vecka 4. 
För mer information se hemsidan.

Reftele kyrkokör 22 januari kl. 19.30
Cantuskören 23 januari kl. 19.30

Start v. 4

Stickcafé kl. 18.00-20.30
4/2 Reftele  
4/3 Ås 
1/4 Reftele 
6/5 Kållerstad

Sopplunch - våren 2019
Onsdagar kl. 12.00-14.00 
Middagsbön kl. 12.00
30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 25/4, 
8/5, 22/5- Sillunch

Gilla oss på
FACEBOOK

Daglediga Reftele kl 15.00

12/2 Obs tisdag- Svenska kyrkan

13/3 Missionskyrkan

9/4 Obs tisdag- Svenska kyrkan

I maj blir det vårutflykt- mer information kommer.

Församlingskåren

6/2- Årsmöte, 6/3

18.30  Reftele församlingshem

Unga ledare
Vi hälsar Oskar Johansson, Joel Hägg, Axel Mårtensson, och 
Rasmus Sjögren välkomna som unga ledare i vår församling. 
De kommer att dyka upp i lite olika sammanhang framöver. 

Julkonsert i Reftele Kyrka
Missa inte detta tillälle att få uppleva en 

medryckande och stämningsfull julkonsert 
med den stora gospelkören ”Sjung Gospel” 

tillsammans med solister och musiker under 
ledning av Lars Lisa Andersson.

Biljetter köps på Tickster.com eller i entrén 
från kl. 17.00 konsertdagen. 

Swish eller kontant betalning.

Välkomna!
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Gravskötselavtal 

I ett gravskötselavtal ingår:
• Påskliljor inför påsk 
• Vårplantering 
• Sommarplantering 
• Ljung
• Höstdekoration
• Jordbyte vid behov 
• Tvätt av gravsten vid behov
• Skötsel och tillsyn
• Klippning och trimning av gräs intill gravvården

Priser 2019:
1 årsavtal: 1 250 kr
3 årsavtal: 3 800 kr
5  årsavtal: 6 300 kr

Längre avtal erbjuds med så kallat avräkningsavtal så 
länge pengarna räcker. Avtalen kan ej lösas med längre tid 
än kvarvarande gravrättstid. Avräkningen utgår hela tiden från 
innevarande års 1-årsavtal. Gamla avtal gäller tills de löper ut. 
Inga pengar betalas tillbaka när avtal väl är tecknat.

Vill du teckna gravskötselavtal eller få mer information 
kontakta expeditionen Nils Stenlund 0371-836 51 
nils.stenlund@svenskakyrkan.se eller Sara Nilsson 
0371-58 70 66 sara.m.nilsson@svenskakyrkan.se.

Gravstenstvätt
Här kommer information till alla er som ansvarar för gravar 
på våra kyrkogårdar. Om ni vill ha gravstenen tvättad under 
våren/försommaren 2019 till en kostnad av 200 kr/sten, görs 
beställningen senast 16 mars till kyrkogårdsförvaltningen på 
telefon: Nils 0371-836 51, nils.stenlund@svenskakyrkan.se 
eller Sara 0371-58 70 66, sara.m.nilsson@svenskakyrkan.se.

OBS! För er som har gravskötselavtal på era gravar
ingår detta i avtalet.

”Kom alla ni som törstar”
Välkommen till en retreatdag i Kållerstad
Lördagen 19 januari mellan kl.9.00-17.00

Vi delar måltider, bön, tid för reflektion och avslutar 
med att fira mässa. I tystnaden får du möjlighet 
att tänka färdigt, vara i bön, ta en promenad, måla,
läsa en bok och kanske vila middag i en kyrkbänk. 
Möjlighet till enskilt samtal finns.

Temat för dagen: ”Livets källa” 
Kostnad: 150 kr. Anmälan senast 14/1 till:
Annika Källner 0371-22307 
E-mail:annika.kallner@svenskakyrkan.se

Deltagarantal begränsat till 12 personer.
Ledare: Annika Källner, Agneta Helge, Daniel Karlsson, 
Agneta Fredeväg

ROMRESAN
I september i år var jag, tillsammans med ca 40 
andra ungdomar på en resa till Rom. Det var en 
händelserik resa med mycket skratt men även 
lite gråt. 

Resan var ett tack eller en typ av belöning för att 
vi under två års tid efter konfirmationen hjälpt 
till på olika sätt i våra församlingar. Under resan 
fick vi se mycket häftiga saker och uppleva vyer 
man knappt kan drömma om. Men vi var inte 
bara i Rom, vi var även i Berlin och i Salzburg, där 
några av oss besökte Mozarts Geburtshaus och 
så kollade vi in i äggbutiken med över en miljon 
ägg(!!). 

I Rom var vi på Colosseum, i Forum Romanum, 
hälsade på Birgittasystrarna, kollade på påven, 
var inne i Sankt Peterskyrkan och så åt vi såklart 
pasta, i mängder. Det bästa med resan var helt 
klart att lära känna de andra ungdomarna och 
några av oss kom riktigt nära för att knappt 
pratat med varandra innan. 

Denna resan har gett minnen och vänner för 
livet och det är en chans som jag tycker att alla 
ungdomar som kan ska ta. 

Kajsa Ward

Fira med oss...

GEMENSAM
JULAFTON

Vet du inte hur du ska fira jul i år eller vill du 
skaffa nya traditioner?

Välkommen att fira med oss!

i Centrumkyrkan
(Köpmangatan 7, Gislaved)

ANMÄL DIG genom att skriva upp dig på
någon av listorna eller kontakta oss, senast 14 december.
Frivillig kostnad. Insamling till flickskola i Sydasien.

Agneta 070-240 03 08
  agneta.fredevag@svenskakyrkan.se
Gunborg 070-689 49 78
Hanna  070-817 51 10
  hanna.ekloef@gmail.com

VÄLKOMMEN ATT 
FIRA MED OSS!

Kl 12-16

10.00 Samling vid krubban, Gyllenfors kapell
17.00 Julbön, Gislaveds församlingshem
23.00 Midnattsmässa, Gyllenfors kapell
23.00 Sång och musik i julnatten, Centrumkyrkan

Andakt, julmat, underhållning m.m.

DETTA HÄNDER OCKSÅ:

24 DECEMBER

Du är viktig!

Välkommen att delta i gemenskapen och göra 

en praktisk insats vid pastoratets gemensamma 

julfirande på julafton. För mer info kontakta: 

Agneta Fredeväg, Diakon tel: 070-240 03 08 eller 

agneta.fredevag@svenskakyrkan.se



G
EM

EN
SA

M
T

G
EM

EN
SA

M
T

22 23

Julkampanjen
I Svenska kyrkans julkampanj, som 
pågår från första advent 2018 
till trettondedag jul 2019, samlar 
vi in pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete.

Årets julkampanj har temat:  
EN FLICKA ÄR FÖDD
Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tanzania. 
Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam 
för att hon och maken har möjlighet att ge Grace den 
omvårdnad hon behöver. Grace fick födas på sjukhus och har 
en födelseattest. Födelseattesten betyder att hon senare i 
livet kan skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna 
bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett annat 
land. I länder där registreringen av ett barn är krånglig är 
det många flickor som aldrig registreras, som aldrig får egna 
identitetshandlingar. Redan vid födelsen avgörs flickors 
möjlighet att själva få bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace är född finns stora utmaningar 
för flickor. Många tonårsflickor gifts bort och många blir 
gravida. I Tanzania tillåts skolflickor som blir gravida inte gå i 
skolan varken under eller efter sin graviditet. De blir nekade 
den utbildning och kunskap de behöver för att göra sina röster 
hörda i samhället.   

Genom Svenska kyrkans internationella arbete kan vi stärka 
flickors rätt till en god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

I Villstads församling samlar vi in pengar till julkampanjen, 
förutom kollekterna som tas upp vid gudstjänsterna, genom att 
internationella gruppen tar hand om kyrkkaffet 1:a söndagen 
i advent samt säljer några lotterier. Vi säljer även ljus som ett 
lotteri 2:a och 3:e söndagen i advent vid kyrkfikat. 
Våra präster säljer ost på ICA i Smålandsstenar där hela 
försäljningen går till julkampanjen och skänks av ICA. 

Låt årets julkampanj bli en positiv förändring för människor 
som lever i utsatthet ute i världen.  

Tack för att du är med och hjälper till!
Ge en gåva idag! Swisha till 9001223 

Internationella gruppen i Villstads Församling

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i  
förtryck och orättvisor. Det  
kan vi inte acceptera. Flickor  
ska aldrig nekas, kränkas,  
hotas, utnyttjas eller tvingas  
– bara för att de är flickor. Ge  
en gåva och ta ställning för  
varje människas lika värde  
och makt över sitt eget liv.

900 12 23

SwIshA
dIn gåva tIll

TACK!

Foto: Helena Goldon/Ikon

Har du laddat  
ned Kyrkguiden? 
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan 
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns. 

Har du laddat  
ned Kyrkguiden? 
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan 
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns. 

Att samtala om sorg
I början av året kommer varje församling erbjuda 
samtal om sorg för dig som mist en nära anhörig  
så som make/maka/sambo/barn. 
För att tillsammans 
med andra få möjlighet att sätta ord 
på sin sorg. Att dela sorgen med 
någon annan med liknade
erfarenheter kan ofta vara en 
hjälp och ett stöd till 
bearbetning av sorgen. 
Varje församling gör en 
personlig inbjudan till sina 
församlingsbor. Skulle någon 
annan dag/tid/grupp passa 
dig bättre i pastoratets 
övriga församlingar står 
det dig fritt att välja det. 
Diakonin i Gislaveds pastorat



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

ALTERNATIV
JULKALENDER
2018
SMÅ HJÄLTEDÅD I VARDAGEN

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 

1 Håll upp dörren 
för någon 

2 1:a advent Tänd ett ljus och be en 
bön för någon som har det tungt 

3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet 

4 Säg tack minst 
fem gånger 

5 Fråga någon hur den mår 6 Sortera ut något du kan ge vidare 

7 Lyssna och låt ett samtal handla helt om den som är framför dig 8 Släpp någon före i kön 

9 2:a advent Bjud någon 
på en pepparkaka 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar 

11 Berätta för någon vad du 
beundrar hos den 

12 Skriv ”glöm inte 
att du är värdefull” på 
en lapp och lämna på 
en synlig plats 

13 Lucia: Fundera på 
hur du kan vara ett 
ljus i mörkret för barn 
i utsatthet 

14 Skicka ett 
julkort till någon 
som är ensam 

15 Försök att 
uppskatta saker du tar 
för givet 

16 3:e advent Skicka tre sms 
fyllda av kärlek 

17 Hör av dig till någon du inte 
pratat med på länge 

18 Be för människor som 
tvingas fly från krig 

19 Cykla, promenera eller ta 
bussen istället för bilen 

20 Plocka upp skräp på marken 
och släng i en soptunna 

21 Testa att äta något 
vegetariskt 

22 Ha tålamod, stressa inte 23 4:e advent: Lämna en 
julklapp, gärna hempysslad, 
på allmän plats med en lapp 
”Varsågod” 

24 Njut av julens mirakel 
och minns, ett barn kan 
förändra världen! 


