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”Ringen, I klockor, ja, 
ringen i midnattens timma”

                                                               Sv. Ps 427
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Vi har haft många gudstjänster, möten och 
aktiviteter. Jag hoppas att du känt dig sedd och 
välkommen i vår verksamhet.

Jag vill passa på att tacka alla er som på olika sätt 
bidragit till vår verksamhet. Din hjälp är ovärderlig 
för oss. Även om det kan kännas som en liten insats 
är den så viktig för helheten. Ett stort tack också till 
all personal som leder och skapar den verksamhet 
som finns, ni är guld värda.

Snart kommer julen och det nya året som ska firas 
in. Vi blir påminda om att Jesus föds in i vår värld och 
vårt liv. Han kommer till oss som det värnlösa barnet 
som är helt beroende av oss. Det påminner om att 
vi behöver vårda vår relation till Jesus som i sin tur 
delar med sig av sitt ljus och sin kärlek in i våra liv.
Vi behöver alla vår medvandrare och vän som följer 
oss varje dag och delar det vi möter tillsammans 
med oss. Låt Jesus få tala till dig och hjälpa dig att 
hitta vägen under det nya år som står inför oss.

Med önskan om Guds rika välsignelse
Per-Erik Åkermo, kyrkoherde

Ett år går fort när man tittar tillbaka i backspegeln. 
Tänk så mycket som hänt både med oss som personer och med vårt pastorat! 

KYRKDÖRREN  December 2019 - Februari 2020
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2019-11-29  - Manusstopp: 2019-10-19
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2020-02-21
Material till oss senast: 2020-01-10  Ansvarig utgivare: Per-Erik Åkermo  Redaktör: Anna Sveningsson  - Upplaga: 14 100 exemplar
Redaktion:  Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Agneta Helge, Felicia Matsson
Framsidebild: Kyrkklockorna i Anderstorps kyrka, Foto: Ann-Sofie Nilsson  
Foto: Församlingarnas bilder, Bildbanken IKON och Pixabay (om inget annat anges)
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Nya telefonnummer!
19 november 2019 bytte vi växelnummer till  0371-831 00. 
Samtlig personal får nya fasta nummer, se de nya telefonnumren 
på respektive församlingssida.

Jag heter Bo Gunnar Åkesson och har 
vikarierat tidigare och vikarierar nu på en 
vakant prästtjänst i Gislaved. Jag är född och 
uppvuxen i Stockholm.  
Jag prästvigdes 1975 för Växjö stift och har således varit 
pensionär ganska länge nu. Innan jag gick i pension jobbade jag 
med annat i några år och det är aldrig fel att byta perspektiv. 
Jag är gift och har fyra barn samt tre barnbarn.  

Jag jobbade längsta tiden i Hyltebruk som kyrkoherde och bor 
där fortfarande.

Det bästa med att 
vikariera på en tjänst 
som komminister är 
att man får syssla med 
sådant som är roligt och 
som i grunden handlar 
om möten med människor  -  dop, vigsel, jordfästningar, 
gudstjänster och inte minst konfirmander!

Livet förändras hela tiden och bjuder alltid på nya sammanhang 
därför är mitt älsklingsbibelcitat:
”Jesus Kristus är densamme igår, idag så ock i evighet” Hebr 
13:8. Han är den fasta punkten när allt annat kanske flyter.

Som så ofta med våra jultraditioner härstammar dom från olika 
håll. En del är mycket gamla. Andra förvånansvärt sena - så 
också jultomten.

I äldre tider var det inte tomten som kom med julklapparna 
utan julbocken. Under medeltiden var bocken en symbol för 
djävulen och i de julspel som uppfördes i skolorna vid jultid 
blev bocken fången av den gode Sankt Nikolaus ett helgon. 
Det skulle påminna om det godas seger. På Nikolausdagen 
(6 december) brukade man också ge gåvor till barnen vid 
skolavslutningen, men de som uppfört sig illa fick istället 
förmaningar - därför frågar tomten fortfarande när han kommer 
”Finns här några snälla barn”? 

Vid reformationen försvann helgonen och då övertog bocken 
rollen som julklappsutdelare och den
hade han långt fram på 1800-talet. Den beskedliga halmbocken 
vid julgranen är en påminnelse om det.

I början av 1900-talet var nationalromantiska strömningar 
aktuella och då lyftes hustomten fram, pysslingen, vätten 
som vakade över gårdens folk och fä blev ett omtyckt motiv 
på julkort och julbonader. Och vid jul skulle man inte glömma 
tomten så han fick också ett fat med gröt. Så knöts hustomten 
till julen, en helg han ursprungligen inte hade särskilt mycket 
med att skaffa.

Med importen från Tyskland av julpynt vid 1800-talets slut 
återkom Sankt Nikolaus till Sverige efter att ha varit bort i flera 
hundra år. Hans röda biskopdräkt blev tomtedräkt och när 
han blandades samman med den lille hustomten försvann 
julbocken och jultomten var skapad.

/Bo Gunnar Åkesson

”Endast tomten är vaken…”

...vad är jag för en tomte?
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adventskalendern 
”Det är saligare att ge än 
att få”. 
Ta chansen att underlätta 
för en medmänniska i jul!

Nu är vi tillbaka med den 
Omvända adventskalendern, där du varje dag istället för 
att få en grej, får möjlighet att skänka en grej. Exempel på 
produkter som vi tacksamt tar emot är kaffe, frukostvaror, 
hygienartiklar, skafferivaror, matkonserver mm. Produkter med 
lång hållbarhet.

Detta är ett samarbete mellan Hela människan Gislaved och 
Svenska kyrkan i Anderstorp.  Insamlingen startar 1/12 och 
pågår till det är dags att lämna in och inlämningstider och 
platser kan du se på:

Instagram: omvandaadventskalendern
Vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp
Vår facebooksida: svenska kyrkan anderstorp
Vid frågor kontakta Emma Tolf, diakon på tel: 0702-796 466 
eller mail: emma.tolf@svenskakyrkan.se

Andlig hälsovecka
Under vecka 9 kommer vi att ha en andlig hälsovecka 
i Anderstorp. Det blir aktiviteter för själ och hälsa. 
Välkommen till oss då! 

Måndag 24 feb 18.00 Tikva – en träning och avslappning 
 med fokus på balans mellan kropp, 
 själ och ande.

Tisdag 25 feb   9.30 Promenera tillsammans. 
 Start vid församlingshemmet.
 10.00-11.30 Fika i församlingshemmet
 16.30-18.00 Tyst After Work i kyrkan. 
 Sitt ner och lyssna till tystnaden en stund.

Onsdag 26 feb  14.00 Promenera tillsammans. 
 Start vid församlingshemmet.
 14.30-16.30 Fika i församlingshemmet
 16.30 Enkel andakt i Mariakapellet

Torsdag 27 feb  18.30 Andrum med enkel 
 mässa i Mariakapellet

Sorgegrupp 
En ny sorgegrupp startas upp den 27 januari 2020 kl. 18.30 i 
Anderstorps församlingshem. Välkommen till dig som förlorat 
en nära anhörig. Vi möts i en mindre grupp ca 6 gånger och 
samtalar kring sjukdomstid, dödsfall, begravning, framtid med 
mera. Du väljer själv hur mycket du berättar. Ingen anmälan. 
Gå in vid dörren som är skyltad Entré Parkgatan och där det 
brinner en marshall.
Vid frågor eller tankar vänligen hör av dig till Emma Tolf, 
diakon tel: 0702-796 766 eller mail: 
emma.tolf@svenskakyrkan.se

Arkens förskola 
Under hösten har vi på Arkens 
Förskola fått förmånen att 
delta i bibliotekets projekt 
med ”Kapprumsbibliotek för 
förskolor”. Detta för att barn 
och föräldrar lättare ska få 
tillgång till böcker och på så 
vis främja språkutvecklingen för barnen (enl. Lpfö 18). Vi har 
skapat ett kapprumsbibliotek centralt i tamburen och detta 
invigdes med pompa och ståt. Barnen klippte bandet och Pippi 
Långstrump (Gillian på biblioteket) kom på besök.
Vi är glada och stolta över vårt nya bibliotek som skapar ett 
naturligt samarbete mellan förskolan och hemmet.

Boka in redan nu!
Sön 8 mars blir det Musikgudstjänst med musikaltema. Med 
körerna från Anderstorp och Västbo S:t Sigfrids församlingar. 
kl. 16.00 i Reftele kyrka, kl. 19.00 i Anderstorp kyrka.
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GUDSTJÄNSTER 
DEC 1 1:a sön i Advent 10.00 Gudstjänst. Barnen sjunger. Gospelkören. 
    Glögg och pepparkakor.
 8 2:a sön i Advent 18.00 Stilla mässa i adventstid. 
    Medverkan av sång och musikelever
 12 Torsdag 19.00 Luciakröning. Kröning av Anderstorps lucia
 15 3:e sön i Advent 14.00 Gudstjänst för små och stora  
 19 Torsdag 19.00 ”Joy to the world” en Julkonsert. 
    Gospelkören med solister och musiker
 22 4:e sön i Advent 18.00 Stilla mässa  
 24 Julafton 9.00  Julbön. Sång av Tilde Kardebratt  
   23.00 Midnattsmässa. Julkören med solister
 25 Juldagen 7.00 Julotta. Sång av Carl Lagerkvist
 26 Annandag jul 14.00 Gudstjänst på Klockaregården. Julfest efteråt
 29 Sön efter jul 18.00 Gudstjänst i Mariakapellet  
 31 Nyårsafton 17.00 Ekumenisk Nyårsbön i Equmeniakyrkan  
JAN 1 Nyårsdagen 16.00 Gemensam gudstjänst i Reftele kyrka  
 5 Sön efter Nyår 10.00 Mässa i Mariakapellet  
 6 Trettondedag jul 16.00 Musikgudstjänst med julens sånger 
    och psalmer. Solist: Frida Simfors.
 12 1:a sön e Trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Mariakapellet  
 19 2:a sön e Trett 18.00 Stilla mässa i Mariakapellet  
 26 3:e sön e Trett 10.00 Gudstjänst i Mariakapellet  
FEB 2 Kyndelsmässodagen 16.00 Gudstjänst för små och stora. 
    Barnen sjunger. Dopänglar delas ut.
 9 Septuagesima 10.00 Högmässa  
 16 Sexagesima 10.00 Gemensam pastoratsgudstjänst, se sid 23
   18.00 Stilla mässa  
 23 Fastlagssöndagen 10.00 Gudstjänst  
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Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-831 00  - 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. 

Nya telefonnummer i församlingen
Anna-Karin Gabrielsson, komminister .................0371-83131
Björn Berggren, komminister...............................0371-83132
Emma Tolf, diakon ................................................0371-83134
Yvonne Lindström, kantor ....................................0371-83136
Ann-Sofie Nilsson, pedagog .................................0371-83138
Marita Falk, pedagog ...........................................0371-83143
Daniel Karlsson, diakoniassistent .........................0371-83140
Kristina Nilsson, vaktmästare ...............................0371-83137
Jan Andersson, vaktmästare ................................0371-83141
Mathias Johansson, samordnare, vaktmästare ...0371-83142
Förskolan Arken....................................................0371-83133
Gun Einarsson, förskolechef ................................0371-83168

Ljugarebänken

Samtal för män på Klockaregården 

kl. 14.30 följande datum:

8 januari, 5 februari och 4 mars. 

Ledare är Kent Jönsson.
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Under den kommande terminen 
kommer vi att använda oss av 
Frälsarkransen som tema i många 
av våra grupper och gudstjänster.

Under ett stormoväder på 
Medelhavet 1996 blev den 
nyligen pensionerade biskopen 
Martin Lönnebo inblåst på 
en liten grekisk ö. Det var 
där i isoleringen som han fick 
inspirationen till Frälsarkransen.

Frälsarkransen är ett hjälpmedel för bönen, där varje pärla 
representerar olika aspekter av det kristna livet. Pärlorna är 
tänkta att hjälpa den enskilde till koncentration kring den egna 
bönen, som hjälp till fördjupad bön och Gudskontakt. 

Vi kommer också att använda den som utgångspunkt 
för andakter, gudstjänster och arbete i grupper för barn 
och vuxna. 

1:a advent 
- Gott nytt kyrkoår!
Välkommen till en helg med många olika 
sorters gudstjänster. Söndagen firar vi 
med körer, barnkörer och församlingens 
fyraåringar får ta emot sina Biblar. Vi sjunger 
alla härliga adventspsalmer och det bjuds 
in till adventsfest i församlingshemmen. Se 
tider i gudstjänstschemat.

Södra Hestra församlingshem
Soppluncher kl 13.00
30 januari
27 februari

Burseryds församlingshem
Vinterfest 21 januari kl. 18.30
Kyrkokören bjuder på musikalisk underhållning. Servering. 
Alla varmt välkomna!

Tillsammansfika kl. 14.30
12 december
20 februari

Gryteryds sockenstuga
Våffelcafe kl 15.00 
12 februari
11 mars

Händer i församlingen

Musikgudstjänst i juletid 
Burseryds kyrka 22 december kl 18.00. 
En stämningsfull stund mitt i julstöket. 
Ebba Gull, dans och sång. 
Trion från stan, sång och musik. Burseryds kyrkokör 

Sankta Lucia – ljusklara hägring
Välkommen till Luciastämning. 
Södra Hestra kyrka 15 december kl 18.00
Kyrkokören Glädjen. Susanne Svensson, sång
Glöggmingel från kl 17.30

Avsluta julafton på bästa sätt!
Välkommen på midnattsmässa i Södra Hestra kyrka 
Julafton kl 23.00. Kyrkokören Glädjen, Susanne Klarén
och Jessica Larsson

Julen kommer
Då är det juletid igen med massor av mat, glögg, pepparkakor, 
julklappar och gemenskap. Men så är det inte för alla. I år 
kommer vi att ställa ut en plastback i vapenhuset i våra kyrkor 
där du kan lägga något du inte behöver. Kanske har du en 
stickad mössa över, eller så kanske du handlar några extra 
konserver som du kan lägga i denna låda. Kanske du till och 
med vill lämna någon julklapp.  Strax innan jul kommer detta 
sedan lämnas vidare till välgörenhet och på så sätt sprider vi 
tillsammans lite glädje och julkänsla vidare till andra. 

En riktigt god och välsignad adventstid och julhögtid önskar 
personalen i Svenska kyrkan till alla i vår församling!

Nya telefonnummer i församlingen
Jonas Johnsson, komminister .............................0371-831 27                  
Daniel Sternfeldt, diakoniassistent .....................0371-831 28                                                     
Åsa Nielsen, församlingsassistent .......................0371-831 29                        
Caroline Hjalmarsson, samordnare vaktmästare ....... 0371-831 30                       
Rebecka Palmgren Ashour, kantor ......................0371-831 92                      
 



7

GUDSTJÄNSTER
NOV   
 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 sönd i Advent 10.00 Gudstjänst för små & stora i Burseryds kyrka, bibelutdelning till fyraåringar, 
    Burseryds kyrkokör, barnkör. Adventsfest i församlingshemmet
   15.00 Mässa för små & stora i Södra Hestra kyrka, bibelutdelning till fyraåringar, 
    kyrkokören Glädjen, barnkör. Adventsfest i församlingshemmet
 8 2:a sönd i Advent 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Ekumenisk adventskväll i Böjeryds missionshus, glögg och pepparkakor
 15 3:e sönd i Advent 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Luciastämning i Södra Hestra kyrka, se ruta
 22 4:e sönd i Advent 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
   18.00 Musikgudstjänst i juletid i Burseryds kyrka, se ruta
 23 måndag 18.00 Julbön vid granen i Hällabäck
 24 Julafton 10.00 Gudstjänst vid krubban i Gryteryds kyrka
   23.00 Midnattsmässa i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen, 
    Susanne Klarén och Jessica Larsson sång
 25 Juldagen 06.00 Julotta i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör
 26 Annandag jul 15.00 Julens sånger & psalmer i Hällabäcks kyrksal
 29 Sönd eft jul 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
 31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Burseryds kyrka
JAN   
 1 Nyårsdagen  18.00 Ekumenisk nyårsgudstjänst i Södra Hestra kyrka, 
    Rebecka Palmgren Ashour, sång
 5 Trettondagsafton 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka
 6 Trettondedag jul 18.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka
 12 1:a sönd eft trettondedagen 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Stugmöte hos Inga Svennegren i Barslida, 
    kaffe med dopp
 19 2:a sönd eft trettondedagen 10.00  Ekumenisk mässa i Broaryds Allianskyrka
   18.00 Rastplats i Burseryds kyrka med tema Frälsarkransen
 26 3:e sönd eft trettondedagen 10.00  Mässa i Gryteryds kyrka
   15.00  Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
FEB   
 2 Kyndelsmässodagen  10.00  Mässa i Burseryds kyrka
   18.00  Ljusgudstjänst i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen
 9 Septuagesima 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   18.00 Rastplats i Gryteryds kyrka med tema Frälsarkransen
 16 Sexagesima 10.00  Gemensam pastoratsgudstjänst, se sid 23
   18.00  Psalmsångsgudstjänst i Burseryds kyrka. Vi sjunger ur Psalmer från 2000-talet
 23 Fastlagssöndagen 10.00  Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe med semlor
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering med semlor
 26 Askonsdagen 8.00 Askonsdagsmässa i Burseryds kyrka
   18.00  Askonsdagsmässa i Södra Hestra kyrka
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Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-831 00  - 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

Gilla oss på
FACEBOOK

En riktigt god och välsignad advents- 

och jultid önskar personalen i Svenska 

kyrkan alla i församlingen.
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Hestragården
mån 16 dec kl. 17 - Svenska kyrkans unga lussar
ons 18 dec kl. 14.30 – julkrubban ställs fram 
julafton kl. 10 – julandakt 
tor 23 jan & 20 feb kl. 14.30 – andakt

Månadens konstnär
December: 
Eleverna på Isabergsskolan. Vernissage på 
julskyltningen. Dessutom sön 15 dec kl 14-15.30.

Januari: 
Eva Hansson. Vernissage fre 3 jan kl 15-17. 
Eva finns också på plats sön 19 jan kl 14-15.30.

Vill du vara med och ställa ut tavlor, hantverk e dyl så 
hör av dig till Agneta Helge, tel 070-3755012, 
agneta.helge@svenskakyrkan.se

Julskyltningen 1 december
har vi öppet hus på Mogatan från kl 15. 
Glögg och försäljning av rättvisemärkta varor. 

Dop
De barn som döps i vår församling får ”Min allra 
första bibel” i dopgåva. Dessutom kommer de fr o m 
1 december att få en dopängel. Ängeln hängs upp i 
kyrkan och hämtas sedan vid en extra festlig gudstjänst 
för alla årets dopbarn senare under året. 

Mötesplats Mogatan
har årets sista fika 4 december. 
Vi börjar igen onsdag 22 januari 
kl 14.30. Välkommen in på 
enkel fika och en pratstund 
varje onsdag kl 14.30-16.30!

”Vår resa i Egypten i den 
Heliga Familjens fotspår 
- den mest kända men 
okända flykten”
Ulf och Agneta Fredeväg berättar 
och visar bilder torsdagen den 
23 januari kl 19 i Norra Hestra 
församlingshem. Detta är ett 
samarrangemang med Hestra 
Missionskyrka.

Ny ljusbärare
Våra vaktmästare har skapat en 
ny ljusbärare till minneslunden 
på Norra Hestra kyrkogård. 

Kyrkokören & barnkören
Kyrkokören övar tisdagar kl 19 i Norra Hestra 
församlingshem. 2020 börjar övningarna 14 januari. 
Barnkören börjar igen 16 januari. 
Kontakta kantor Lars Palmers, tel 070-2123163, 
lars.palmers@svenskakyrkan.se, för mer info

Askgravplatsen i 
Stengårdshult

invigdes 29 september

Nya telefonnummer i församlingen
Agneta Helge, komminister ................................0371-831 19
Lars Palmers, kantor ............................................0371-831 15
Maria Sandberg, diakoniassistent .......................0371-831 18
Maria Kastberg, pedagog ....................................0371-831 16                 
Mikael Karlsson, samordnare vaktmästare ........0371-831 14      

Sopplunch
Sopplunch i Norra Hestra 

församlingshem torsdag 12 

december kl 11.30-13.30. Två 

olika soppor, bröd, kaffe 60:- (ev 

överskott går till församlingens 

diakonala arbete).
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GUDSTJÄNSTER
DEC 1 1 sön i advent 10.00 Ekumenisk adventsgudstjänst i Öreryds kyrka. Adventskören. Servering. 
    14.00 Adventsgudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
     15.00 Öppet på Mogatan under julskyltningen. 
    Elever från Isabergsskolan ställer ut alster från höstens bildlektioner.
 6  fredag 09.30 Julfest med Stor & Liten i Stengårdshults församlingshem
 8 2 sön i advent 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
   18.00  Gudstjänst i Valdshults kyrka
 13  fredag 18.00 Luciafirande i Norra Hestra kyrka. Barngrupperna medverkar i kyrkan och 
    församlingshemmet. Lussefika. 
 15 3 sön i advent 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka
   18.00 Musikgudstjänst i Stengårdshults kyrka
 18  onsdag 09.30 Julfest med Stor & Liten i Norra Hestra församlingshem
 22 4 sön i advent 15.00 Krubbgudstjänst i Öreryds kyrka. Barnkören. 
    Dragning på matlotteriet. Servering.
 24 Julafton 10.00 Julandakt på Hestragården
   23.00 Julnattsgudstjänst i Stengårdshults kyrka
 25 Juldagen 06.00 Julotta. Kören.
 26 Annandag jul 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Valdshults kyrka. Efteråt julcafé i missionskyrkan. 
 29 Sön e jul 15.00 ”Vi sjunger julens psalmer” i Öreryds kyrka. Knytkalas med julkakor. 
    Ta med dina egna favoriter!
 31  Nyårsafton 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Norra Hestra kyrka
JAN 
 1 Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Hestra Missionskyrka
 5 Sön e nyår 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
 6  Trettondedag jul 15.00 ”Julens händelser” - julspel med konfirmanderna. Stengårdshults kyrka. 
 12 1 e trettondagen 10.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka.    
 19 2 e trettondagen 10.00 Bibelns dag - Ekumenisk gudstjänst i Hestra Missionskyrka. Servering. 
     18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka
 23 torsdag 19.00 ”Vår resa i Egypten i den Heliga Familjens fotspår 
    – den mest kända men okända flykten”. Se ruta.
 26 3 e trettondagen 10.00 Mässa i Stengårdshults kyrka
     18.00 Stilla gudstjänst med musik i Norra Hestra kyrka
 27  måndag 19.00 Minnesdagen för förintelsens offer. 
    Ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, 
       Equmeniakyrkan, hembygdsföreningen och LRF i Bjerkesalen, Öreryd.
FEB 
 2 Kyndelsmäss  15.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka
       18.00 Ljusgudstjänst i Valdshults kyrka. Barnkören medverkar.
 9  Septuagesima 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka
     18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka 
 16 Sexagesima 10.00 Gemensam pastoratsgudstjänst, se sid 23 
   18.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Finska kören medverkar.
 23 Fastlagssöndagen 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka  
 26 Askonsdagen 19.00 Askonsdagsmässa. Kören.  
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Pastorsexpeditionen är öppen: Ons kl 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-831 00 - 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

Julblommor 

Du som fyllt 80 år och bor i Norra Hestra 

gamla församling kan vänta dig besök av 

Svenska kyrkans unga måndag 9 dec mellan 

kl 17-19. 

Barngrupperna

börjar vecka 4. Kontakta Maria 

Kastberg, tel 070 - 215 97 05, 

maria.kastberg@svenskakyrkan.se 

för mer info.Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra 

gudstjänster? Ring Karin Johansson, tel 

070-3014869 så fixar hon en chaufför!

Sopplunch
Sopplunch i Norra Hestra 

församlingshem torsdag 12 

december kl 11.30-13.30. Två 

olika soppor, bröd, kaffe 60:- (ev 

överskott går till församlingens 

diakonala arbete).
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Andrum
Bön och meditation, vacker musik, ljuständning. Kvällsfika
Smålandsstenars kyrka 19.00 – 20.30. 
Följande tider under vintern: 11/12, 29/1 och 19/2.

Lovsångsgudstjänst
Smålandsstenars kyrka 12/2 kl. 19.00.

Prästost till salu! 
Torsdag 5 december kl. 16.00 - 19.00 säljer prästerna 
Anders Hullfors och Gunnar Löfgren i Villstads församling 
prästost på ICA Supermarket i Smålandsstenar. All 
prästost som säljs av våra präster skänks av ICA 
Supermarket Smålandsstenar och försäljningen går 
oavkortat till Svenska kyrkans julinsamling. 
Kom och köp! 

Välkommen & Tack!
Vi hälsar även välkommen till Lasse 
Svedberg som vaktmästare, han har 
tidigare jobbat som vaktmästare i Västbo 
Sankt Sigfrids församling. Vi vill tacka Lars-
Håkan Gull för det arbete som han gjort i vår församling, 
Lars-Håkan hittar ni numera i Burseryds församling. 

Vi välkomnar Andreas 
Bonnesen och Daniel 
Hansson som vaktmästare! 
Bor: AB: Smålandsstenar 
DH: Gräfthult, Gislaved
Familj: AB: Blivande fru och tre barn,
 hund och katter  DH: Fru och tre barn
Favoritpsalm:  AB: Gläns över sjö och 
strand  DH: Guds kärlek är som stranden
Favoritblomma: AB: Tulpan DH: Rhododendron
Favoritmat: AB: Honungskyckling 
DH: Revben ganska generellt allt med kött.
Intressen: AB: Räddningstjänsten, träning och hund 
DH: Förutom min familj så älskar jag byggnadsprojekt

Musik i julbrådskan
Måndagen den 16 december kl. 18.00 i Villstads kyrka 
Vi börjar i kyrkan med glögg och stämningsfull julmusik av 
Kyrkokören och därefter fortsätter vi i församlingshemmet 
med allsång, lotterier och fika. 
All behållning går oavkortat till Svenska kyrkans 
julinsamling. Varmt välkomna!

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 7/1. 
Vi vill sjunga-kören: onsdagar kl. 19.00 med start den 15/1.
Stickcaféet: måndagar varannan vecka (jämn vecka) 
kl.18.30 - 21.00 med start den 20/1. Ingen anmälan.
Sykretsen: onsdagen den 15/1 kl. 14.00 i Smålandsstenars 
församlingshem.
Besökstjänsten: onsdagen 19/2 kl. 16.30 i Smålandsstenars 
församlingshem. 

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

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

Start v. 5

Nya telefonnummer i församlingen
Anders Hullfors, församlingsherde ................0371-831 22
Kristina Torin, komminister ...........................0371- 831 21
Marie-Louise Lundström, diakon ...................0371-831 25
Oscar Knutsson, kantor ..................................0371-831 23
Elisabeth Andreasson, församlingsassistent .....0371-831 24
Felicia Matsson, församlingsassistent ...........0371-831 88
Catrin Stenwall, samordnare vaktmästare ....0371-831 89
Caroline Söderblom, musiker ........................0371-831 08
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VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

DEC   
11 1:a söndagen i advent 18.00 Kvällsmässa. 
8 2:a sönd. i advent 18.00 Musikgudstjänst med 
 Västbo musikkår
13 Fredag 19.00 Luciagudstjänst med Smålandsstenars 
 lucia. Se ruta.
16 Måndag 18.00 Musik i julbrådskan. Se ruta.
25 Juldagen 06.00 Julotta
26 Annandag jul 18.00 Julens sånger och psalmer.
31 Nyårsafton 15.00 Nyårsbön

JAN  
1 Nyårsdagen 18.00 Ekumenisk mässa.
12 1:a sönd.e.trettondedagen 18.00 Kvällsgudstjänst
27 2.a sönd.e.trettondedagen 18.00 
 Frälsarkransgudstjänst

FEB  
2 Kyndelsmässodagen 18.00 Kvällsgudstjänst
9 Septuagesima 18.00 Kvällsmässa
16 Sexagesima 10.00 Gemensam pastoratsgudstjänst, 
 se sid 23 
23 Fastlagsöndagen 18.00 Mässa

SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
DEC  
1 1:a söndagen i advent 10.00 Familjegudstjänst. 
 Medverkan av Kyrkokören och barngrupperna. 
 Kyrksaft och kaffe.
8 2:a sönd. i advent 10.00 Mässa, kyrkfika
11 Onsdag 19.00 Andrum
15 3:e sönd. i advent 10.00 Mässa, kyrkfika
22 4:e sönd. i advent 10.00 Mariagudstjänst
24 Julafton 10.00 Krubbgudstjänst
 23.00 Midnattsmässa. Kyrkokören.
29 Sönd. e. jul 18.00 Mässa

JAN  
5 Sönd. e. Nyår 10.00 Mässa
6 Trettondedag jul 16.00 Julspel
19 2:a sönd. e jul 10.00 Mässa
25-26 Ekumenisk helg  
29 Onsdag 19.00 Andrum

FEB  
2 Kyndelsmässodagen 10.00 LjusMässa
9 Septuagesima 10.00 Gudstjänst
12 Onsdag 19.00 Lovsångsgudstjänst
19 Onsdag 19.00 Andrum
23 Fastlagsöndagen 10.00 Gudstjänst
26 Askonsdagen 19.00 Mässa

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-831 00  - 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

Ekumenisk bön

Alla är välkomna till församlingarnas 

gemensamma bön på tisdagar kl. 9.00.

Januari/April: Pingstkyrkan Februari/Maj: 

Equmeniakyrkan Mars/Juni: Svenska kyrkan

Pilgrimsgrupp Under våren samlas vi och samtalar om pilgrimens sju 
ledord. Vi avlutar med en gemensam resa i september 
2020 till Italien och den helige Franciskus av Assisi. För mer 
info kontakt Anders Hullfors på telefon 0371-831 22 eller 
anders.hullfors@svenskakyrkan.se

Ekumeniska helgen 

25-26 januari 2020 där vi 

bland annat gästas av Tomas 

Sjödin på söndagskvällen. Håll 

utkik i Västboandan för mer 

information.
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Boka in redan nu!
Sön 8 mars blir det Musikgudstjänst med musikaltema. Med 
körerna från Anderstorp och Västbo S:t Sigfrids församlingar. 
kl. 16.00 i Reftele kyrka, kl. 19.00 i Anderstorp kyrka.

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

Tis 21/1 Reftele kyrkokör övar 
i församlingshemmet kl. 19.30
Ons 22/1 Cantuskören övar i 
Ås kyrka kl. 19.30

Stickcafé kl. 18.00-20.30
3/2 Ås, 2/3 Reftele
30/3 Kållerstad, 4/5 Reftele

Soppluncher Reftele församlingshem 
12.00-14.00  Pris 50 kr Middagsbön 12.00
29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 
22/4, 6/5, 20/5 (sillunch)

Välkommen!
Vi hälsar Rebecka Modig 
välkommen som vaktmästare 
i vår församling. Rebecka bor 
i Smålandsstenar tillsammans 
med sina två barn samt ett helt 
gäng med olika djur. Det bästa 
med att arbeta som vaktmästare 
tycker Rebecka är att träffa 
människor och få göra fint på våra kyrkogårdar. 
På fritiden gillar Rebecka att jobba i den egna 
trädgården samt att träna. 

Tack! 
Vi tackar våra vaktmästare Lars-Olof Svedberg och 
Anders Larsson för ert arbete i och kring våra kyrkor. 
De arbetar numera i Villstad samt Gislaveds församling. 
Vi önskar dem all lycka till och Guds rika välsignelse.

Daglediga Reftele kl. 15.00
12/2 Missionskyrkan
10/3 Reftele församlingshem, obs. tisdag
8/4 Missionskyrkan
I maj åker vi på utflykt

Gott nytt kyrkoår!
I advent- och jultid har vi många olika 
gudstjänster i våra kyrkor, välkommen!

Nya telefonnummer i församlingen
Gunilla Jarl, församlingsherde .............................0371-83104
Stefan Liljekvist, samordnare vaktmästare ..........0371-83106
Annika Källner, diakon ..........................................0371-83107
Caroline Söderblom, församlingsassistent ..........0371-83108
Petra Dyeson, kantor ...........................................0371-83109
Ann-Helen Johansson, husmor/vaktmästare ......0371-83110
Anna Grahn, församlingsassistent .......................0371-83111
Daniel Andersson, kantor ....................................0371-83112

Start v. 4

1/12 Kl. 18.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, 
Cantuskören. David Seger, trumpet.

Fre 29/11 Kl. 18.30 Adventsgudstjänst och 
Missionsauktion i Ås kyrka, sång av Ulrika 

Hallberg, Susanne Johansson och Petra Sjöö.

1/12 Kl. 19.00 Gudstjänst på Stora Segerstad, 

sång av Anna Klasson, Maria Hörnquist och 

Matilda Davidsson.

Sön 1/12 Kl. 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, 

Reftele kyrkokör. Oskar Persson, trumpet. 

Kaffeservering i sockenstugan.



13
vä

st
bo

 S
an

kt
 S

ig
fr

id  

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-831 00  - 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
NOV
 29   fredag 18.30 Adventsgudstjänst i Ås kyrka, sång av 
    ”Svanaholmstrion” Ulrika, Petra och Susanne. 
    Därefter missionsauktion med servering och lotterier. 
DEC 1   1 advent 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    Oskar Persson, trumpet.
   18.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, 
    David Seger, trumpet
   19.00 Gudstjänst på Stora Segerstad, sång av 
    Maria Hörnquist, Anna Klasson, Mathilda Davidsson, 
    kaffeservering
 8  2 advent  10.00 Högmässa kapellet i Ås kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Vänta, vila, vara - gudstjänst i Reftele församlingshem
 13  fredag 18.00 Luciagudstjänst i Reftele kyrka
 15  3 advent  10.00 Familjegudstjänst i Ås kyrka, julavslutning för alla 
    grupper, kyrkkaffe  
   18.00 Mässa i Reftele kyrka. Sång av Thea Lundmark
 22 4 advent  10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
 24  Julafton 10.00 Julbön i Ås kyrka, kyrkvärdarna, sång av Carl Lagerqvist 
   14.30 Julgudstjänst Solbacka
   23.00 Julnattsmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
 25 Juldagen   06.00 Julotta i Ås kyrka, Cantuskören
 26 Annandag jul 18.00 Musikgudstjänst i Kållerstad kyrka. 
    Sång och musik av Helene Englund, Anna Klasson och Jonas Persson.
 29  sönd e jul 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
 31  Nyårsafton 18.00 Ekumenisk nyårsbön i Reftele Missionskyrka, sång av Kicki Spång
JAN 1  Nyårsdagen 16.00 Nyårsmässa i Reftele kyrka, sång av manskör.
   19.00 Ekumenisk gudstjänst i Ås missionshus, 
    sångmedverkan, servering
 5  sönd eft nyår 16.00 Mässa i kapellet i Ås kyrka
 6  Trettondedag jul  18.00 Musikgudstjänst i Reftele kyrka med Reftele kyrkokör och Cantuskören 
 12  1 sönd e trettondedagen   10.00 Högmässa i kapellet i Ås kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst - vänta, vila, vara i Reftele församlingshem
 19  2 sönd e trettondedagen   10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Kållerstad kyrka
 26  3 sön e trettondedagen  10.00 Högmässa i kapellet i Ås kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem
FEB 2  Kyndelsmässodagen 16.00 Familjegudstjänst i Ås kyrka, medverkan av barn 
    och ungdomar samt Cantuskören.
   18.00 Ljusmässa i Reftele kyrka
 9  Septuagesima 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Mässa i kapellet i Ås kyrka
 16  Sexagesima  10.00 Gemensam pastoratsgudstjänst, se sid 23
   18.00 Gudstjänst – vänta, vila, vara i Reftele församlingshem
 23  Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Ås kyrka

Julens sånger

Trettondag Jul 6/1 kl 18.00 

Musikgudstjänst i Reftele kyrka, 

församlingens körer sjunger 

”Julens sånger”.

Julbön i Ås kyrka

Inled gärna ert julfirande med Julbön i 

Ås kyrka på julafton kl 10.00. Denna samling 

leds av kyrkvärdarna som tillsammans med 

de barn som vill ställer fram julkrubban. 

Sång och musik av Carl Lagerqvist från 

Anderstorp och Petra Dyeson.
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Nya telefonnummer till personalen i 
Gislaveds församling
Marianne Nilsson, församlingsherde ..................0371-831 56
Maria Gustafsson, komminister ..........................0371-831 05
Maria Widermark, komminister .........................0371-831 54
Maria Rickardsson, diakon ..................................0371-831 83
Maria Wiss, diakoniassistent ..............................0371-831 58
Ricky Burton, organist ..........................................0371-83182
Karl Bolmvall, kantor ...........................................0371-831 52
Veronica Andersson, församlingsassistent .........0371-831 65
Jonas Andersson, samordnare vaktmästare .......0371-831 80
Gun Einarsson, förskolechef ...............................0371-831 68
Förskolan Änglabus .............................................0371-831 59
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Musikgudstjänster

Välkomna!

Musikgudstjänst 

Söndag den 15 december kl. 15.00 i Bosebo kyrka

”Musikerna i Bosebo” framför julmusik.

Julgospel med Gislaveds 

Gospel Choir & musiker

Söndag den 8 december kl. 18.00 i 

Gislaveds kyrka. Ledare Annika Valtersson

”Här kommer nu ett änglabud”
Trettondag jul, 6 januari kl. 16.00 i Gislaveds 

kyrka. Gislaveds kyrkokör, instrumentalister, 

Marie Persson, sopransolist.

”Hela kyrkan sjunger”Söndag den 9 februari kl. 18.00 i Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.Är du med?

Julens melodier
Söndag den 22 december kl. 18.00 i Båraryds 
kyrka. Båraryds kyrkokör  med solist Adine 
Brandö under ledning av Karl Bolmvall.

Fredagsmys!
Fredagen den 3 januari kl. 19.00 
bjuder Maja Lindbäck in 
till fredagmys med tacos 
och quiz i Båraryds 
församlingshem. Kvällen 
kostar 100 kr per person 
eller valfri summa däröver. 
Alla intäkter skänks till 
Svenska kyrkans julinsamling 
”Alla flickors rätt till ett värdigt 
liv” Varmt välkomna!
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Bibelutdelning i Bosebo
Gudstjänst på Tacksägelsedagen 
13 oktober i Bosebo kyrka med 
utdelning av dopänglar och barnens 
bibel. Efteråt var det kyrkkaffe och 
tårta med ca 40 deltagare.

Båraryds kyrkliga syförening
I samband med Tacksägelsesöndagens gudstjänst, 
samt syföreningens efterföljande kaffesamkväm i Båraryd, 
visade Gislaveds församlingsråd uppskattning och 
uppmuntran till Båraryds kyrkliga syförening. Som i år 
bedrivit verksamhet i 105 år. 
Initiativtagare till att syföreningen bildades 1914 var 
Hilda Johansson i Sandshult tillsammans med prästparet 
Holge i Smörhult.  Genom åren har dess medlemmar bidragit 
med ett ovärderligt mått av ideellt arbete i kyrkans tjänst. 
Insamlade medel har alltid blivit behövande till gagn och 
blir så än idag. 

Medlemmar i syföreningen idag är: Dagny Johansson, 
Ruth Myra Johansson, Gunvor Adolfsson, Irma Josefsson, 
Kerstin Klasson, Gunvor Nordling, Ulla Johansson och May-Lis Claesson.

Luciagudstjänst i Våthult
I samband med Våthults vänners 

julmarknad lördagen den 14 december 
kl. 14.00 - 17.00 firar vi LUCIAGUDSTJÄNST 

i Våthults kyrka kl. 17.00. Luciatåg med 
barngrupper och konfirmander. 

Varmt välkomna!

Soppluncher i Båraryds 

församlingshem kl. 12.00

14/1, 11/2, 

10/3, 7/4 och 5/5

Soppluncher i Gislaveds 

församlingshem kl. 12.00

28/1, 25/2, 24/3, 21/4
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GUDSTJÄNSTER
DEC 1 1:a sönd. i advent 09.30 Familjegudstjänst, Våthults kyrka.
   11.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka. Våthult-Bosebo kyrkokör. Kyrkkaffe i församlingshemmet från kl. 10.00.
   11.00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   14.00 Gudstjänst, Båraryds kyrka. Gislaveds manskör.
 4 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 8 2:a sönd. i advent 11.00 Mässa, Båraryds kyrka.
   18.00 Julgospel med Gislaveds Gospel Choir & musiker, Gislaveds kyrka.
 11 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 14 lördag 17.00 Familjegudstjänst med lucia, Våthults kyrka.
 15 3:e sönd. i advent 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka. Gislaveds kyrkokör.
   15.00 Musikgudstjänst, Bosebo kyrka. Glöggmingel under läktaren.
 22 4:e sönd. i advent 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka. 
   18.00 Musikgudstjänst ”Julens melodier”, Båraryds kyrka. 
 24 Julafton 11.00 Samling kring krubban, Gislaveds kyrka.
   23.00 Julnattsmässa, Gyllenfors kapell. Mikael Karlsson, trumpet.
   23.00 Julnattsmässa, Våthults kyrka
 25 Juldagen 07.00 Julotta, Bosebo kyrka.
   07.00 Julotta, Båraryds kyrka. Båraryds kyrkokör.
   07.00 Julotta, Gislaveds kyrka.
   10.00 Finsk julotta, Gislaved kyrka.
 26 Annandag jul 11.00 Gudstjänst, Gislaveds kyrka. 
 29 Sönd. e. jul 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka.
 31 Nyårsafton 16.00 Nyårsbön, Våthults kyrka.
   18.00 Ekumenisk nyårsbön, Gislaveds kyrka.
JAN 1 Nyårsdagen 17.00 Nyårsmusik med mingel under läktaren, Bosebo kyrka.
 5 Sönd. e. nyår 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka. 
   14.00 Gudstjänst, Våthults kyrka. Våthult-Bosebo kyrkokör.
 6 Trettondedag jul 16.00 Musikgudstjänst ”Här kommer nu ett änglabud”,  Gislaveds kyrka.  
 12 1:a sönd.e.trettondedagen 11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka.
   15.00 Gudstjänst, Våthults kyrka. Dans kring granen.
 15 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 19 2:a sönd.e.trettondedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst, Centrumkyrkan.
   11.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka. 
   18.00 Kvällsgudstjänst, Båraryds kyrka, Gislaveds kammarkör.  
 22 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 26 3:e sönd.e.trettondedagen 09.30 Gudstjänst, Bosebo kyrka. 
   11.00 Högmässa, Gislaveds kyrka.
 27 måndag 19.00  Gudstjänst, Gislaveds kyrka. Förintelsens minnesdag uppmärksammas. 
 29 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
FEB 1 lördag 18.00 Helgmålsbön med gröftest, Våthults kyrka
 2 Kyndelsmässodagen 11.00 Pärlgudstjänst, Gislaveds kyrka. Medverkan av konfirmander.
   18.00 Kvällsgudstjänst, Båraryds kyrka.
 5 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 9 Septuagesima 11.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka.
   18.00 Musikgudstjänst ”Hela kyrkan sjunger”, Gislaveds kyrka.
 12 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 16 Sexagesima 10.00 Gemensam pastoratsgudstjänst, se sid 23
   18.00 Gudstjänst, Våthults kyrka.
 19 onsdag 18.30 Mässa, Gislaveds kyrka.
 23 Fastlagssöndagen 11.00 Familjegudstjänst, Gislaveds kyrka. 
   14.00 Gudstjänst, Bosebo kyrka. Kyrkkaffe med semlor.
 26 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa, Gislaveds kyrka.

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: 0371-831 00 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved - Besöksadress N. Storgatan 10 -12, 332 30 Gislaveds
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Kyrkobyggnader och kyrkorum är aldrig tomma, aldrig tysta. 
De rymmer Guds tilltal, och gör dem oändligt värdefulla. Kyrkan 
med sin rymd, dunkla belysning, sin konst och sin ljusbärare, 
hjälper oss till upplevelser av Guds närvaro. Inte genom att göra 
Gud mer närvarande, utan att göra oss mer närvarande. 
Heligheten i kyrkorummet bara finns där för oss och kommer 
oss till mötes och hjälp utan att vi behöver prestera något.

Pröva att följa en enkel meditationsvandring som 
avkoppling och hjälp i vardagen. 
Tänd ett ljus och fyll på med styrka och kraft!

Ta en paus i Gislaveds kyrka!
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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 sex gånger under våren med början onsdagen 
den 12 feb klockan 13:30-ca 15:00, vi träffas i Gislaveds 
församlingshem. Du får gärna ta med Dig en anhörig t.ex. barn, 
syskon till anhörigträffarna.

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 12/2.

Varmt Välkommen!
Maria Wiss, 0371-831 58, maria.wiss@svenskakyrkan.se   
Maria Widermark, 0371-831 54, 
maria.widermark@svenskakyrkan.se

Leva vidare samtal i Gislaved 2020

Kyrkan är öppen:
Vardagar: 07.00-17.00. Söndagar: 09.00-13.00
Varmt välkommen att i stillhet besöka kyrkan!

Livsmod, glädje och hopp delar man gärna med någon men när 
livet blir smärtsamt och tungt håller man det ofta för sig själv.
-Det blir samtal i grupp om livet utifrån vad vi behöver för att må 
bra. Att resonera kring livets mening, att vara människa och vad 
som är meningsfullt i livet. Att vara rustad för livet. Idag upplever 
många existentiell tomhetskänsla mitt i en annars fungerande 
vardag. Stress, krav, förändringar i omvärlden, sekularisering, 
digital uppkoppling, händelser i omvärlden, allt som påverkar oss 
som vi inte talar om. Hur hanterar vi det i dagens samhälle? 
Allt detta behöver vi samtala om.

Vi utgår från samtalskort med ämnen som listas av 
Världshälsoorganisationen, WHO, och som tagits fram av Lena 
Bergqvist och Cecilia Melder. Samtalskorten ”När livet utmanar” 
har följande inledning: Harmoni och inre lugn, Upplevelse av 
sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, 
Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Upplevelse av 
förundran och Förhoppning. Sex till åtta personer träffas vid 
åtta tillfällen med början tisdagen den 28 januari och 7 tisdagar 

därefter. Vi börjar med lite mat 
kl. 17:00 (prel. tid, kan anpassas) 
och fortsätter till ca 19:00. Vi 
välkomnar alla, du behöver 
inte ha en kristen tro eller vara 
medlem i vår kyrka. 
Du kan vara yrkesarbetande, 
pensionär, f.d. konfirmand eller 
konfirmandförälder.

Varmt Välkommen att 
anmäla dig!
Maria Rickardsson 072-5050982  
maria.rickardsson@svenskakyrkan.se
Maria Wiss 072-5231770  
maria.wiss@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp om Livsmod, Livsglädje 
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Gud har skapat vår jord och vi människor har fått i uppdrag 
att ta hand om den.

Hur gör vi på Änglabus? 
Där plockar vi skräp/ städar  i naturen, sopsorterar våra 
hushållssopor.  I skåpet Tage lägger våra föräldrar kläder och 
skor som inte deras barn längre behöver, då kan andra ta 
kläder som deras barn har användning för.

Gentjänsten i Gislaved
Gentjänsten förmedlar tillfälliga småtjänster, tex ledsagning 
vid läkarbesök, sällskap vid promenader eller andra 
besök. Gentjänsten består av frivilliga som gärna ger 
en hjälpande hand, vi blir gärna fler! Gentjänsten är ett 
samhällsomfattande nätverk som organiseras av Svenska 
kyrkan i Gislaved. Gentjänsten är gratis! 

Kontakta gärna vår tjänsteförmedlare som finns i 
församlingshemmet i Gislaved på tisdagar mellan 
kl. 10.00-11.30 telefon 0371-831 76. 

Konfirmander
Bilder från årets konfirmanderna som bland annat 

skramlade bössa till förmån för Världens barn samt pratat 
om kyrkorummets symboler och prästens kläder
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FÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

Årets julinsamling handlar om de 
orättvisor och övergrepp som en flicka 
drabbas av bara för att hon är flicka. 
Det kan vi aldrig acceptera. 
Varje flicka har rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan stödjer huma-
nitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och 
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Julinsamlingen pågår mellan 1:a advent fram till Trettonhelgen.

TACK FÖR DIN GÅVA!

Nytt namn samma viktiga arbete
- ACT Svenska kyrkan - tro genom handling

I maj i år skede ett namnbyte för Svenska kyrkans internationella 
arbete. Det nya namnet är ACT. Ordet ACT betyder Agera och signalerar 
att vi som kyrka är redo att agera för att hjälpa människor i vår omvärld. 

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.

Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner 
människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra 
finns en människa.

Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. 
Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi 
med tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. 
Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten 
med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

Jul insamling 2019

Visste du att…
Under Fasteinsamling 2019 samlades 30,5 miljoner kronor in samt 
Julinsamling 2018 samlades 39,4 miljoner kronor in inom Svenska 
kyrkan. Av dessa summor så samlade Gislaveds pastorat in: 
87433 kr (under fastan) samt 115129 kr (jul)
Det blev 202 562 kr på ett år. Hjälp oss att slå ett nytt rekord!



Jag anländer till Burseryds församlingshem strax före 8 
för att öva med Rebecka Palmgren Ashour och Daniel 
Sternfeldt inför en gudstjänst i Gryteryd. Sång, flöjt och 
predikan blir det för min del. Bra med många strängar på 
lyran…

Sitter kvar ett tag i församlingshemmet och förbereder 
inför helgen. Läser texten och börjar klura på predikan. 
Ringer till ett sorgehus om detaljer kring en kommande 
begravning. Skickar ett antal mail och avbokar min 
närvaro på en kurs. Avbryter lite då och då för att prata 
med kollegorna i huset.

Lämnar Burseryd och åker till Smålandsstenar. Är med 
på en högtidlig invigning av en asfaltsplan vid verkstaden 
på kyrkogården. Vi klipper ett band och grillar korv. Står 
och kurar under verkstadens tak medan duggregnet faller 
över kyrkogårdens höstfärgade träd och buskar.
Förbereder dagens konfaträff, kopierar lite papper, 

plockar fram närvarolista 
och konfirmandernas 
dagböcker, får hjälp 
av en vaktmästare att 
ställa iordning tekniken 
för den filmvisning som 
ska ske under träffen. 
Konfirmanderna ramlar 
in för att fika innan träffen 
och sedan är det fullt 
ös medvetslös till klockan fem. Plockar iordning snabbt, 
skyndar iväg till dopsamtal. Sitter en stund med föräldrar 
och två små barn och diskuterar den kommande 
dopgudstjänsten samt livets små och stora bekymmer 
och glädjeämnen. Åker hemåt vid 19-tiden när mörkret 
för längesedan lagt sig över bygden. 

Kristina Torin, präst i Villstad församling

En dag i en prästs liv

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
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Sånger för livet
Kön slingrade sig lång till välgörenhetskonserten 
”Sånger för livet” i oktober.  Reftele kyrka fylldes 
då till brädden både av körsångare och åhörare. 
Den stora kören för dagen bestod av både lokala 
och mer långväga körsångare. Mellan sånginslagen 
presenterade Läkarmissionen sin verksamhet. 

Välkommen till en retreatdag i 
Kållerstad. Lördagen 25 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: ”Frälsarkransen - Livets pärlor” 
Kostnad: 150 kr. Anmälan senast 20/1 till:
Annika Källner 0371-831 07
E-mail:annika.kallner@svenskakyrkan.se

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

Händer i nästa nummer...
I samband med fastan börjar kommer vi ha en andlig 
hälsovecka i Gislaveds pastorat. Håll utkik i nästa 
nummer vad som händer i våra olika församlingar.
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Gravskötselavtal 
I ett gravskötselavtal ingår:
• Påskliljor inför påsk 
• Vårplantering 
• Sommarplantering 
• Höstdekoration
• Jordbyte vid behov 
• Tvätt av gravsten
• Skötsel och tillsyn
• Klippning och trimning av gräs intill gravvården

Beställning senast 1 mars
Priser 2020 årsskötsel: 
1-årsavtal: 1 275 kr
3-årsavtal: 3 875 kr
5-årsavtal: 6 425 kr

Ett sommarskötselavtal innebär:
• Kunden måste senast den 10/6 tagit bort eget 
 planterat växtmaterial     
• Gäller perioden: 20/6 - 31/8    
• Ingår: plantering av sommarblommor, 
 vattning och tillsyn under gällande period.  
• Efter periodens slut plockas växtmaterialet 
 inte bort. 

Beställning senast 15 maj  
Priser 2020 enbart sommarskötsel:
1-årsavtal    590 kr
3-årsavtal 1 785 kr
5-årsavtal 2 960 kr

Längre avtal erbjuds för årsskötsel med så kallat 
avräkningsavtal där valfri summa kan sättas in. Avtalet kan ej 
lösas för 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 0371-831 51 eller 0371-831 44. 
E-post gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se.

Gravstenstvätt

Om ni vill ha gravstenen tvättad under våren/
försommaren 2020 görs beställningen senast 16 mars 
till kyrkogårdsförvaltningen på samma adresser som för 
gravskötsel. För beställningar inkomna under perioden 
17/3-31/8 sker tvätt på hösten istället.  Fr o m år 2020 finns 
möjlighet att teckna fleråriga avtal. Priserna är som framgår 
betydligt förmånligare vid tecknande av flerårsavtal än för en 
enstaka gravstenstvätt och erbjuds till nedanstående priser:

1-årsavtal    400 kr 
3-årsavtal    600 kr
5-årsavtal 1 000 kr

OBS! För er som har skötselavtal på era gravar ingår 
gravstenstvätt i avtalet.

Nya telefonnummer Kyrkans hus!
Per-Erik Åkermo, kyrkoherde ..................................0371-831 55
Helen Hoof, administrativ chef ...............................0371-831 75
Magnus Rickardsson, kyrkogårds- och fastigh.chef ...0371- 831 60
Karin Arvidsson, fastighetsingenjör, .......................0371-831 85
Marie Lennartsson, kanslist ....................................0371-831 69
Malin Lindahl, kanslist .............................................0371-831 50
Anna Svenningsson, informatör .............................0371-831 01
Carina Abrahamsson, kamrer .................................0371-831 35
Karin Knutsson, kamrer ...........................................0371-831 84
Linda Seger, kamrer ................................................0371-831 86
Nils Stenlund, gravadministration...........................0371-831 51
Sara Nilsson, gravadministration ............................0371-831 44
Marcus Larsson, kyrkogårdstekniker ......................0371-831 64
Växel........................................................................0371-831 00
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Kom och fira!
Med anledning av att Växjö 
stift firar 850 år 2020 vill 

biskopen fira gudstjänst i några 
kyrkor i olika delar av stiftet. 

Gemensam pastoratsgudstjänst i Villstads kyrka
Söndagen den 16 februari kl. 10.00

Biskop Fredrik är med och leder gudstjänsten.
Sven Jarl berättar om Villstads församling

Korv-  och kaffeservering i kyrkan.

Varmt välkomna att vara med och fira!

Tack till församlingarna i öster och väster 
i Gislaveds pastorat.
Jag har haft två och ett halvt goda år som vikarie i dessa fina församlingar i vilka 
jag har fått fira många fina gudstjänster i de fina kyrkorna. Jag har fått möta 
församlingsbor i många olika situationer både i kyrkor, församlingshem och 
hemmen. Jag har fått vara präst, i de många goda mötena under denna tid. 
Ett varmt tack för gemenskapen vid altaret i kyrkorna, vid kaffeborden i hemmen. 
Tack för samtal och gemenskap.
Vikarierande prästen Björn Berggren, som nu ska försöka vara pensionär under första kvartalet nästa år.

Församlingarna tackar också Björn för hans engagemang under dessa 
år och vi önskar dig lycka till i framtiden!



Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-831 00 Box 83, 332 22 Gislaved

 

1 1:a advent Tänd första ljuset. 

 

2 Le mot någon. 3 Skriv en uppmuntrande 
kommentar på nätet. 

4 Säg tack till 
någon. 

5 Ge bort en sak du sorterat ut. 6 Uppmuntra någon i 
ord eller handling. 

7 Välj ekologiskt när du handlar.  8 2:a advent Fira gudstjänst i en kyrka eller slå på radion. 

 

9 Mota måndagsstressen 
med en god frukost. 

10 Läs något om 
Nobelpristagarnas gärningar. 

11 Lär dig något hur du kan 
hjälpa vår miljö och vårt klimat. 

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 Försök att 
uppskatta saker 
du tar för givet. 

15 3:e advent Gå på 
julkonsert. Gratis i 
många kyrkor. 

16 Skicka tre sms 
fyllda av kärlek. 

17 Skicka ett julkort till någon 
som är ensam. 

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 4:e advent: Ha tålamod, 
stressa inte. 

23 Lämna en julklapp, gärna 
hempysslad, på allmän plats 
med en lapp ”Varsågod”. 

24 Njut av julens mirakel och 
tänk på Jesus - ett barn som 
förändrade världen! 

ALTERNATIV JULKALENDER 2019
SMÅ HJÄLTEDÅD I VARDAGEN
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