
KYRKDÖRREN

Vi önskar Dig ljus på Din väg! 
En hälsning från Gislaveds pastorat allhelgonatid-jul 2016

Anderstorp - Burseryd - Gislaved - Norra Hestra - Villstad - Västbo Sankt Sigfrid
Årgång 2, nummer 5. Oktober 2016
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DIAKONI – församlingens utsträckta hand till medmänniskan 

Diakoni är från början ett grekiskt ord som betyder 
tjänst. 
Kortfattat skulle man kunna säga att diakoni är med-
mänsklig omsorg, genom och i kyrkans liv, där Kristi 
kärlek är grunden och vill genom barmhärtighet och 
upprättelse möta människor i utsatta livssituationer. 

Varför har vi diakoni? Diakonalt arbete och diakoner 
är det någon ny idé som man har hittat på så här 
c:a 2.000 år efter det att de första kristna församling-
arna bildades? Finns detta överhuvudtaget nämnt i 
bibeln, i Nya Testamentet? 

Diakonalt arbete är inget nytt påfund. Vi kan läsa 
redan i Apostlagärningarna i kapitel 6 om att man 
hade någon form av matutdelning till de som behövde 
(då i den första församlingen i Jerusalem var det änkor 
som fick ett mål mat om dagen). Redan från första 
stund har hjälpen till nödställda på ett eller annat 
sätt funnits med i den kristna församlingen. Ordet/
undervisningen, gudstjänster, bönerna och försam-
lingens diakonala arbete är två sidor av det kristna 
budskapet som hela tiden har gått hand i hand. 

Hur ser det ut i våra församlingar idag då? Det 
diakonala arbetet kan se väldigt olika ut i våra för-
samlingar beroende på vilka behov man ser, vad 
som faktiskt efterfrågas och vad man av tradition 
kanske har gjort i årtionden. 

En grundprincip inom diakonin, som jag ser det, är 
att när vi ”snubblar” över nödsituationer, när någon 
frågar efter hjälp från kyrkan. Då ska kyrkan/diakonin 
ta tag i det på bästa sätt, vara ett stöd och förhopp-
ningsvis vara en hjälp på det sätt som är bäst för 
den personen eller familjen i just den situationen. 

Med vår flyktingsituation och många asylboenden i 
våra församlingar är detta något som idag upptar 
församlingens diakonala arbete en del. Men det är 

mycket viktigt att inte överge alla ”gamla” 
kontakter och möten med människor bara för att 
en ny situation har uppkommit, vilket vi heller 
inte gör i församlingarnas diakonala arbete. 

Vi har fortfarande olika gruppverksamheter och 
annat diakonalt arbete som t.ex. anhöriggrupper 
för sörjande, besöksgrupper, födelsedagsuppvakt-
ningar, soppluncher, sykretsar, kvinnofrukost, 
hembesök, sjukhusbesök, samtal på diakoni-
expeditionen, hjälp till personer med kontakter 
till olika myndigheter, ekonomisk hjälp i form av 
bl.a. matkassar, diakonikvällar, m.m. All denna verk-
samhet har ju genom tidens gång uppstått utifrån 
olika behov. Det går inte att räkna upp allt som 
görs inom diakonin och mycket av diakonins arbete 
sker i det tysta, vi varken får eller kan prata om det. 

Något som jag till sist verkligen vill lyfta fram, är 
att utan de många frivilliga som ställer upp och 
gör stora insatser, så skulle församlingens diakonala 
arbete inte alls fungera. Vi har många eldsjälar i 
församlingarna som på ett kärleksfullt sätt möter 
sina medmänniskor, driver och utför ett fantastiskt 
arbete inom diakonins ram. 

Marie-Louise Lundström
diakon i Villstads församling
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VI SOM ARBETAR INOM DIAKONIN

Marie-Louise Lundström, Daniel Karlsson, Kerstin Andersson, Daniel Hansson, Maria Wiss och Annika Källner. Infälld Emma Tolf.

Anderstorps församling
Kerstin Andersson, diakoniassistent
0371- 58 70 34
kerstin.b.andersson@svenskakyrkan.se
Daniel Karlsson, diakoniassistent
0371-58 70 61
daniel.karlsson@svenskakyrkan.se

Burseryds församling
Daniel Hansson, diakoniassistent
0371-585 68
daniel.e.hansson@svenskakyrkan.se
Emma Tolf, diakon- föräldraledig 

Gislaveds församling
Maria Wiss, diakoniassistent 
0371-836 58
maria.wiss@svenskakyrkan.se 

Norra Hestra församling
Emma Tolf, diakon - föräldraledig

Villstad församling
Marie-Louise Lundström, diakon 
0371-325 88
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

Västbo Sankt Sigfrids församling
Annika Källner, diakon 
0371-233 07
annika.kallner@svenskakyrkan.se

Diakoni - att gå dit ingen annan går.



FOKUS DIAKONI: 
Hela människan i Gislaveds kommun

Det är ett stort förtroende att få uppdraget att utföra diakonalt 
arbete i Gislaveds pastorat. Vi har idag kontakt med drygt 100 
personer, från hela kommunen, som på något sätt är socialt utsatta. 
Men vad gör vi? Låt mig ta några anonyma exempel som inte är 
dagsfärska men är möten med underbara människor.

Vi möter människor med missbruk. Vi stöttar med samtal, kontakter 
med myndigheter och vård och serverar frukost varje vardag. En dag 
hörde jag från dörren; ”Nu, Ingrid får du besök!” In kom två personer 
med en tredje emellan sig. De släppte taget om kvinnan som ramlade 
ihop. Hon hade insett att hon behövde hjälp och bad sina kamrater: 
Ta mig till RIA!

Vi arbetar med psykisk ohälsa. En annan person, utan missbruk sa; 
”Ingrid, idag mår jag inte bra. Jag orkar inte stanna men jag sa, jag 
går ned till RIA fram och tillbaka, bara för att jag ska göra något”. 
Det ringer från sjukhus. Någon inlagd har angett oss som närmast 
anhörig. Vi är, för några, familjen. För andra, en vuxen fritidsgård.

Vi arbetar med barnfamiljer. I en grupp kom en ny flicka och frågade 
om hon fick börja. Jag tvekade lite, då jag inte kände henne. Jag 
frågade; ”Vet du vad detta är för en grupp?” Ja, svarade hon. ”Det är 

Andakt på torsdagar kl. 09.00. Mira och Ingrid inbjuder till morgonfika.
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ni som har kontakt med soc”. En bra beskrivning. Barn i vår 
kommun upplever saker som inget barn ska behöva vara med 
om. Vi försöker hålla kontakten med hela familjen. 

Vi arbetar tillsammans med andra. Att som volontär arbeta för 
något meningsfullt ger glädje åt både omgivningen och sig själv. 
En livskvalité. Vill du dela vår arbetsgemenskap? 
Kontakta mig!

Ingrid Josefsson
Er verksamhetschef på Hela Människan i Gislaveds pastorat
Tel: Second Hand 0371-51 15 16
Mail: ingrid.josefsson@helamanniskan.se

”Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro” 
Jakobs brev 2:18.



FOKUS DIAKONI: Mötesplats Månsakullen
Det har gått lite mer än åtta år sedan vi öppnade Mötesplatsen på Månsgatan i 
vårt samhälle. Där har många möten ägt rum, människor har lärt känna varandra, 
vi har fått skratta och gråta tillsammans. Ja, det är gott att få dela livets glädje-
ämnen och sorger med en medmänniska, och känna att men inte är ensam, inte 
ens i svårigheterna. Men det är glädjen som dominerar.
Vi ville bygga en gemenskap i bostadsområdet och för dem som är våra stammisar 
har det blivit så. De visar omsorg om varandra även när lägenheten inte är öppen och de hjälper gärna 
till med praktiska saker på Mötesplatsen, t ex disk och städning. Flera av dem bidrar med något gott till 
kaffet och vi får pröva på vårrullar från Vietnam, bröd från Eritrea och Grekland, kakor från Syrien och 
svenska kanelbullar.
Barnen leker med lego, ritar, målar och vill inte gärna gå hem när tiden är ute. De kallar Mötesplatsen 
för sagoläsningen och det beror på att vi läser sagor för förskolebarn en gång i veckan. I arbetet med 
Mötesplatsen ingår också läxläsning med skolbarnen på Töråsskolan. Röda Korset i Anderstorp har ett 
par frivilliga som hjälper till och stöder även verksamheten ekonomiskt.
Besöksantalet har ökat väsentligt på senare tid tack vare de nyanlända. De kommer gärna och övar på 
svenskan en stund och deltar i lek och samtal. En av våra nyanlända heter Ayah Alsafwa och hon har 
språkpraktik hos oss i kyrkan. Jag ställde några frågor till henne:
– Ayah, vem är du?
– Jag är 26 år och kommer från Homs i Syrien, där jag studerade psykologi på universitetet. Nu läser jag 
svenska på SFI och är glad över att jag får göra praktik i kyrkan.
– När kom du till Sverige?
– Jag kom hit i oktober 2014. Jag var asylsökande och fick vänta på mitt beslut i ett och ett halvt år. 
I maj i år fick jag äntligen börja läsa svenska.
– Språkpraktik, vad betyder det för dig?
– Det betyder att jag får träffa många människor och prata svenska med dem. Det är jättebra! Det 
hjälper mig att integreras i det svenska samhället och jag lär mig en del om den svenska kulturen.
– Vad gör du som språkpraktikant?
– Jag gör många olika saker. Hjälper till med läxläsning, leker med barnen, hjälper till med miniorerna i 
församlingshemmet, städar lite och är också bland de gamla på Klockaregårdens Träffpunkt.
– Vad hoppas du inför framtiden?
– Jag längtar efter att min man ska komma hit och jag hoppas att jag ska få ett arbete.
Det känns som om kyrkan har kommit lite närmare Månsgatan. Eller är det Månsgatan som kommit 
närmare oss? Vi har i vilket fall som helst fått lära känna många go’a människor och vi vet att vi är 
uppskattade där. 

/ Kerstin Andersson.

Vill du stödja arbetet på 
Mötesplats Månsakullen 
går det bra att skicka en 
gåva till: Gislaveds pastorat, 
bg 385-6630.
Skriv på talongen: 
Mötesplats Månsakullen, 
Anderstorp, objekt nr 8006.
Du kan också bidra med 
en påse bullar! 
Kontakta då Kerstin 
Andersson 0371-58 70 34.

Tack för din gåva!

Ljus, kaffe och musik till tröst
När mörker och kyla tränger sig på, vill vi gärna tända moteld och erbjuda ljus och 
något varmt. På kyrkogården hjälps vi åt med att tända många ljus vid gravarna 
likaså i helgens gudstjänster. På torsdagen, 3/11, och fredagen, 4/11, bjuder 
besöksgruppen på kaffe med dopp och vaktmästarna ordnar med korvgrillning. 
Tiden för detta är kl. 14.30 – 16.30.
På torsdagskvällen blir det en enkel musikandakt då vi i stillhet och eftertanke får 
samlas i kyrkan, lyssna till musik och texter som handlar om livet här på jorden och 
i himlen, och hämta kraft för vår fortsatta vandring. Andakten börjar kl. 18:30. 

Välkommen!
/ Kerstin Andersson.
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 Ayah Alsafwa.



  

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK

GUDSTJÄNSTER

Det Urgamla korset firar 50 år!
I år är det 50 år sedan Gullan Andersson startade sång- och ljusspelet Det Ur-
gamla kors. Eller det är inte riktigt sant för året innan gjordes det i församlings-
hemmet, men som jag har förstått det inte på riktigt samma sätt. Varje år sedan 
dess så har det framförts av barn- och ungdomar i kyrkan på Alla helgons dag. 
Själv har jag haft äran att hålla i detta spel sedan i början på 90-talet, med hjälp 
av olika musiker. Jag är full av tacksamhet och beundran över dessa barn- och 
ungdomar som deltar varje år. Flera kommer dessutom hem till Anderstorp, från 
sina studieorter, för att vara med. Jag hoppas att det även i år, när vi firar 50 år, 
blir ett härligt och vackert Urgamla kors. / Ann-Sofie Nilsson.
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Bild från 40-års jubileet.

OKT 30 23:e sönd e trefaldighet 10.00  Gudstjänst, Gunnar Löfgren.

NOV 3 Torsdag 18.30  Musik till tröst. Ekumenisk andakt.
 5 Alla helgons dag 16.00  Gudstjänst, Johannes Ivarsson. Ljuständning. Det
    Urgamla kors 50 år, sång av Caroline och Hanna Falk.
 6 Sönd efter alla helgons dag 18.00  Stilla mässa. Johannes Ivarsson. Lovsångsgruppen.
 13  Sönd före domsöndagen 18.00  Gudstjänst, Anna-Karin Gabrielsson och Anders Hullfors. Oratoriekören med Ricky Burton.
 20 Domsöndagen 10.00  Högmässa, Johannes Ivarsson. Tema: 700-psalmer. Lovsångsgruppen.
 27 1:a advent 10.00  Gudstjänst, Johannes Ivarsson.

DEC 4 2:a advent 10.00  Högmässa, Anna-Karin Gabrielsson.
   19.00 Änglaljuskonsert.
 11 3:e advent 14.00  Gudstjänst för små och stora, Anna-Karin Gabrielsson. Julavslutning.
 12 Måndag 19.00  Luciakröning, Johannes Ivarsson. Gospelkören.
 18 4:e advent 18.00  Stilla mässa, Johannes Ivarsson.
 24 Julafton 09.00  Julbön, Johannes Ivarsson.
   23.00 Midnattsmässa, Anna-Karin Gabrielsson. Allegros julkör.
 25 Juldagen 07.00  Julotta, Anna-Karin Gabrielsson. Sång av Karin Fjellander, sopran.
 26 Annandag Jul 14.00  Gudstjänst på Klockaregården, Johannes Ivarsson. Fika, gemenskap och gröt. 
    Ingen anmälan behövs, det är bara att komma.
 31 Nyårsafton 17.00  Ekumenisk Nyårsbön i kyrkan, Anna-Karin Gabrielsson och Ing-Marie Gustavsson-Jönsson.

JAN 1  Nyårsdagen 14.00  Högmässa, Anna-Karin Gabrielsson.
 6 Trettondag Jul 16.00  Musikgudstjänst, Johannes Ivarsson.         
 8  1:a sönd efter trettondag 10.00  Gudstjänst i Mariakapellet, Johannes Ivarsson.
 15 2:a sönd efter trettondag 10.00  Mässa i Mariakapellet, Anna-Karin Gabrielsson.

GUDSTJÄNSTER

Sugen på att sjunga? 

- Kom med i Gospelkören!

Vi sjunger både gospel och en del annat, 

medverkar på gudstjänster, café m.m.

Vi övar i Anderstorps församlingshem på 

tisdagar kl. 18.30. Frågor? Kontakta 

Petra Dyeson 070-356 91 54.

Musikgudstjänst 6 januarii Anderstorps kyrka kl. 16.00Medverkar gör en blåskvartett bestående av Johanna Andersson, Johannes Dybeck, Per Ericsson och Bengt Forsberg. 

Johannes Dybeck, Per Ericsson och Bengt Forsberg. 

LUCIA!
En bild från förra årets kröning, 
då Klara Tunér kröntes till 2015 
års Lucia. Den 12 december kröner 
vi 2016 års Lucia. Vem blir det? 
Kom till Anderstorps kyrka 
kl. 19.00 då får vi svaret.

Mailadress: 
6



FOKUS DIAKONI: En del av diakonin
En del av diakoniarbetet i Burseryds församling handlar om att få flyktingarna i 
samhället att känna sig välkomna och trivas. En uppskattad verksamhet är språk-
caféet som genomförs varje tisdag mellan kl. 10.00-12.00 i Buregårdens källare. 
Kyrkdörren träffade några inblandade och frågade Alaa Nasser, 31, om hans bakgrund.
”Jag är från Syrien, men min farfar var palestinier. Jag bodde i Damaskus och stude-
rade ekonomi på universitetet. Jag flydde från kriget till Sverige med min fru för ett 
år sedan. Jag har mamma och pappa och en syster kvar i Syrien, en syster i Libanon, 
en i Jordanien, en i Australien och en i USA, så vi har blivit en ganska världsvid familj.”
Alaa talar med tanke på den korta tiden i Sverige bra svenska men när orden inte 
räcker till så övergår han till en utmärkt engelska och försöker svara på frågan vad 
språkcaféet betyder för honom.
”Jag kommer varje vecka, jag tycker om det, här finns väldigt snälla människor. Det är 
så viktigt att träffa svenskar, att höra och lära svenska. Jag kan få hjälp med vad som 
helst här. Jag visste ju inget om det här landet, allt är annorlunda här. Vilka regler 
gäller här t ex? Men sådant förenklas med svenska vänner. Man blir uppmuntrad 
här att studera svenska och Sverige varje dag.”
Hur tänker du om framtiden?
”Det är svårt att få arbete. Kanske lite lättare för dem som jobbar med sina händer. 
Det blir väldigt viktigt för mig att lära mig språket så att jag kanske kan vidareutbilda 
mig inom ekonomi och så få arbete. Men jag tillhör dem som fått uppehållstillstånd i 
5 år”, avslutar Alaa och skiner upp.

Allhelgonahelgen
På fredagen före allhelgonahelgen kommer församlingens kyrkor 
att vara öppna för besök, stillhet och eftertanke. Sitt gärna en stund, 
prata med de värdar som kommer att finnas i Burseryd, Södra 
Hestra och Gryteryds kyrkor. Drick gärna en kopp kaffe i samband 
med besöket kl 14-18 eller värm dig där det finns eldkorgar. 
I Burseryd och Gryteryd serveras även grillad korv. Helgen och 
dagarna däromkring är till för dej och mej!

Auktion!
Lördagen den 12/11 kl. 15.00 är 
det auktion i Hällabäcks kyrksal. 
Lördagen 19/11 kl. 14.00 är det 
auktion i Gryteryd. Vill du skänka 
något  till lotterier eller till auktionen 
är det varmt välkommet till båda 
auktionerna! 

Namnen från höger: Marianne Benjaminsson, Hanna Hallberg, Lena Johansson, 
Christina Hildingsson, Laila Hermansson, Inga Svennegren, Agnetha Bengtsson, 
Malin Petersson, Barbro Stenberg och Gull-Britt Jakobsson.

GRYTERYDS AKTIVA SYFÖRENINGSFLICKOR
Samlade hos Hanna Hallberg för planering inför höstens kyrk-
kaffen, våffelcaféer, församlingsaftnar och höstauktionen som 
blir den 19/11 kl. 14.00. 
Välkomna!

Glada deltagare på språkcaféet. Från vänster: Rabah Mobarak, som 
praktiserar i Bruseryds församling, Birgitta Hansson, Alaa Nasser, 
Kerstin Amnebjer.

Språkcaféet bedrivs av språkligt sett glada och frivilliga amatörer från 
Allianskyrkan, Röda Korset och Svenska kyrkan. Vi slog oss ner med 
Birgitta Hansson och Kerstin Amnebjer och undrade hur de upplever 
språkcaféet.
”Man får verkligen mer förståelse för alla flyktingar som kommit hit
och det känns meningsfullt att göra en insats för människor. Vi har ju
tid som pensionärer och vi har inte ångrat att lägga en del av den tiden
på detta. Vi är mäkta imponerade av hur de som kommer hit går framåt.” 
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På tisdagar i Broaryd & torsdagar i Burseryd kl 9.30-11.00. Vi fikar, delar våra erfarenheter, 
umgås och firar en andakt. Vissa gånger har vi babyrytmik och ibland blir det pyssel. 

Varmt välkomna!
/ Åsa Nielsen, församlingsassistent

Varje vecka träffas Stor & liten i församlingshemmen



Från vänster: Caroline Andersson (vaktmästare), Lars Davidsson (vaktmästare), 
Gull-Britt Jacobsson, Laila Hermansson, Anita Andersson, Bengt Svensson, 
Eva Jansson (kantor), Daniel Hansson (diakoniassistent), Ylva Samuelsson, 
Åsa Nielsen (församlingsassistent), Gunnar Löfgren (vik. präst), 
Roland Johansson, Barbro Gustafsson, Lars Eklund (vik. präst), 
Kristina Adolfsson och Birgitta Stensson.

Församlingsrådet och personalen samlade för 
att samtala om församlingens verksamhet

Titta, så fint kyrktorn ni 
har i Burseryd! 

Under sommaren har tornet varit intäckt 
med väderskydd, men nu är det skinande 
fint. Torntaket och lanterninen har fått ny 
kopparplåt, träpanelen ny vit linoljefärg 
och korset högst upp ny förgyllning. 
Bröderna Bergströms Byggnads AB i 
Halmstad var entreprenörer och de fick 
börja med att montera en ställning med 
väderskydd ända upp ca 28 m över mark. 
Efter att den gamla kopparplåten plockats 
av från taket kompletterades det gamla 
underlaget med nya brädor, papp och ny kopparplåt. Nya hängrännor sitter nu direkt i anslutning 
till taket. Fasaden tvättades, skrapades och målades om. 
Bilden till höger visar en del av dem som deltagit vid arbetena. 
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Sommarveckorna i Sandvik 
I år blev sommaren i Sandvik en riktig succé. Tack alla som 
hjälpt till för att göra vår pärla vid Fegen till en härlig plats 
att besöka. Vi ses nästa sommar! 

Födelsedagskalas 
Under hösten kommer vi att börja fira våra jubilarer med 
födelsedagskalas vid soppluncher och våffelcaféer. Du som 
fyllt 80, 85, 90 och däröver kommer under hösten får en 
inbjudan i din brevlåda till ett av tillfällena. 

1:a advent 
firar vi familjegudstjänst i Burseryd kl. 10.00 och i Södra 
Hestra kl. 15.00. Barngrupperna medverkar i kyrkan och 
efteråt bjuds det till adventsfest i församlingshemmen 
med dans runt granen och kyrkkaffe!

Soppluncher i våra församlingshem 
kl. 13.00 
Södra Hestra: 17/11, 1/12 jultallrik (anmälan till Anita 
Andersson tel. 0371- 361 91, senast den 27/11) med 
födelsedagsfest. 
Burseryd: 24/11 med födelsedagsfest. 

Våffelcafé
med födelsedagsfest i Gryteryds sockenstuga 9/11 kl. 15.00.

Brasafton
i Gryteryds sockenstuga 7/12 kl. 18.30 med Gryteryds
Luciatåg och julallsång. Gröt och skinkmacka.

Grötfest i Burseryds församlingshem
12/1 kl. 18.30. Burseryds kyrkokör bjuder på juligt musikquiz.

(Karin Arvidsson - Gislaveds pastorat, Anders Franzén - Jönköpings Länsmuseum, Anders  Nyström 
och Mikael Johansson - Bröderna Bergströms Byggnads AB, Johan Hansson - Drags Plåt.)



GUDSTJÄNSTER
OKT 30 23:e sönd e tref 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka, Kristina Torin.
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, Kristina Torin. Kaffeservering.
NOV 5 Alla Helgons dag 15.00 Minnesgudsjänst med musik i Grytetyds kyrka, Lena Björn, 
    flöjt, och Rebecka Andersson, piano, Gunnar Löfgren. 
   17.00  Minnesgudstjänst med musik i Sandviks kyrka, Lena Björn,
    flöjt, och Rebecka Andersson, piano, Gunnar Löfgren. 
 6  Sönd e alla Helgonsdag 15.00 Minnesgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Bertil Schough, 
    Kyrkokören Glädjen, Lars Eklund
   17.00  Minnesgudstjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör, Lars Eklund.
 13  Sönd före Domssönd 10.00  Mässa i Burseryds kyrka, Gunnar Löfgren, kyrkkaffe.
   15.00  Mässa i Gryteryds kyrka, Kyrkokören Glädjen, Gunnar Löfgren.
 20  Domssöndagen 10.00  Mässa i Södra Hestra kyrka, kyrkkaffe, Lars Eklund.
   15.00  Gudstjänst i Burseryds kyrka, Lars Eklund
 25  Fredag 19.00  Adventskväll i Hällabäcks kyrksal, Burseryds pensionärskör, Lars Eklund, adventskaffe.
 26  Lördag 18.00  Ekumenisk adventskväll i Broaryds Allianskyrka, Kyrkokören Glädjen, Jan-Erik Wendefors, 
 27  1:a sön i advent 10.00  Familjegudstjänst i Burseryds kyrka, bibelutdelning till 4-åringar, körsång, Mikael Karlsson, 
    trumpet, Lars Eklund, kyrkkaffe.
   15.00  Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen, bibelutdelning till 4-åringar, 
    Lars Eklund, kyrkkaffe.
DEC 4  2:a sön i advent 10.00  Mässa i Burseryds kyrka, Gunnar Löfgren, kyrkkaffe.
   18.00  Ekumenisk gudstjänst i Böjeryds missionshus, Jan-Erik Wendefors, Gunnar Löfgren, glögg och
    pepparkakor. 
 11  3:e sön i advent 10.00  Mässa i Burseryds kyrka, Magnus Lind, kyrkkaffe.
   17.00  Luciastämning i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen, Matilda Schough med musiker, 
    Kristina Torin. Mingel med glögg och pepparkakor från kl. 16.30.
 18  4:e sön i advent 10.00  Gudstjänst vid krubban i Gryteryds kyrka, Lars Eklund, stipendieutdelning, kyrkkaffe
   18.00  Musikgudstjänst i juletid, Burseryds kyrkokör med gäster, Lars Eklund, glögg och pepparkakor.
 23  Fredag 18.00  Julbön vid granen i Hällabäck, Bengt Svensson och Frank Nielsen, glögg och pepparkakor.
 24  Julafton 10.00  Gudstjänst vid krubban i Burseryds kyrka, Gunnar Löfgren.
   23.00  Midnattsmässa i Burseryds kyrka. Sång av Karin Larsson. Lars Eklund. 
   23.00  Midnattsgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Iréne Theorin, Kyrkokören Glädjen, Gunnar Löfgren.
 25  Juldagen 06.00  Julotta i Gryteryds kyrka, Lars Eklund, glögg och pepparkakor.
   08.00  Julotta i Burseryds kyrka, Lars Eklund.
 26  Annandag Jul 10.00 Gudstjänst med sång av Kenneth Benjaminsson i Södra Hestra kyrka, Gunnar Löfgren, kyrkkaffe.
   15.00  Julens sånger och psalmer i Hällabäcks kyrksal, Gunnar Löfgren.
 31 Nyårsafton 17.00  Nyårsbön i Burseryds kyrka, Kristina Torin.
JAN 1  Nyårsdagen  16.00  Ekumenisk nyårsgudstjänst i Broaryds Allianskyrka, Jan-Erik Wendefors, Kristina Torin, kyrkkaffe.
 6  Trettondedag jul 10.00  Gudstjänst i Burseryds kyrka, Lars Eklund, kyrkkaffe. 
   15.00  Mässa i Gryteryds kyrka, Lars Eklund.
 8  1:e Trettondedag jul 15.00  Musikgudstjänst i Södra Hestra kyrka. Vi sjunger julens sånger och psalmer. Församlingens 
    barn- och vuxenkörer medverkar. Mikael Karlsson, trumpet.
 15  2:e Trettondedag jul 10.00  Mässa i Burseryds kyrka, Gunnar Löfgren.
   15.00  Stugmöte hos Inga Svennegren, Barslida, Gunnar Löfgren.

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar  kl. 10.00-12.00 -  Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrka.se/burseryd
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FOKUS DIAKONI: 
Sörja och vårda och Pärlvandra
Vi behöver alla vårda vår inre trädgård säger vi ibland till varandra 
utan att tänka så mycket mera. 
En liten bit av min själ ska få vara lite hemlig, inte lämnas ut för 
allmän beskådan. 
En plats i min inre själ dit man kan dra sig tillbaka. Ibland kanske 
jag släpper in någon vän genom den gnisslande  och tröga träd-
gårdsgrinden. Någon som förstår att gå försiktigt på de krattade 
gångarna och beundra mina ömtåliga blommor. Någon som 
stilla vill sätta sig ner på bänken under eken och stilla 
och varsamt se sig om. Och där, under ekens skug-
gande trädkrona, kan man sitta och tala om livets 
viktigheter. Så vill vi Pärlvandrare gärna vara.

En stor del av mitt liv har jag ägnat åt min inre 
trädgård, ibland har jag helt enkelt varit tvung-
en. Det gjorde så ont att leva. På något sätt 
insåg jag att det fanns sår som måste vårdas 
för att läkas. Så mycket sorg och så mycket 
smärta. Ibland för att jag inte orkade med det 
yttre livet, att få ihop det, att hitta rätt med-
vandrare. Ibland var det så svårt att jag var 
tvungen att bli buren. Buren av böner och den 
store ”Trädgårdsmästaren”.

Så har jag krattat och rensat ogräs där inne i min själ. 
Ibland har jag även varit tvungen att ta fram 
röjsågen för att kapa det värsta.

Jag har stoppat ner små frön, små pärlor här och var, då och då. 
Ibland har jag köpt dem dyrt. Ibland har jag fått dem av vänner 
som sparat från sina egna trädgårdar, de fröna har varit de som 
varit lättast att få att växa. Jag har vattnat och vattnat, många 

tårar har det kostat och kostar. Vissa växter har själva letat sig in i 
min trädgård när jorden har varit uppluckrad och fin. Vitsippan har 
letat sig in, den som är så skör. För mig får den en speciell sym-
bolik, den växer tillsammans med andra och får stöd av sipporna 
runtomkring. De hålls samman med sitt rika rotsystem. Då gör det 
inte så mycket om lite tistlar letar sig in. Vilken fantastisk blomma!

Nu känner jag att jag kan ställa min trädgårdsgrind på 
glänt, låta någon komma in och dofta på mina blom-

mor. Sitta bredvid mig och bara andas, för nu börjar 
jag ändå trivas med många delar av min trädgård. 

Gången måste jag hela tiden kratta för den vill 
gärna växa igen. Ibland får jag rensa bort ogrä-
set men blommorna har ändå på något sätt 
tagit makten.

En sak har jag också märkt: När jag börjar 
öppna på grinden inåt till min trädgård blir 
grinden även mycket lättare att öppna utåt. 
Nu kan jag ibland få besöka någon annans 
trädgård. Ibland tar jag med mig frön från mina 

egna luktärter och ger bort. Ibland får jag med 
mig både frön och fina skott att ta med hem och 

plantera i min egen 
lilla trädgård.

Jag tänker att varje Pärla med sitt 
budskap kan bli ett litet frö som vi kan få 
ta med oss till vår hemliga trädgård och 
varsamt sättas ner i mullen och vattnas.

/ Maria Wiss, Diakoniassistent



Språkcaféet 
Tisdagar kl. 18.00-20.00 samlas språkcaféet i Gislaveds församlingshem. 
En träffpunkt för nya och gamla Gislavedsbor. Vi möts för att lära känna 
varandra och för att öva språket. Under hösten har vi bla fått besök 
av Gislaveds näringsliv, bakat och prövat på yoga. Många skratt och 
garanterat hög stämning när vi ses! 

/ Lina Mayïm. 
Bodil och Elias.

Gentjänsten i Gislaved behöver dig! 
Gentjänsten är ett komplement till hemtjänsten och förmedlar tillfälliga småtjänster, tex ledsagning vid läkarbesök, sällskap 
vid promenader eller ett 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 på pastorsexpeditionen i Gislaved på tisdagar 
mellan kl. 10.00-11.30 du når dem också på telefon 0371-836 76 samma tid och dag eller 
kontakta: Maria Wiss 0371-836 58. 
Välkommen att vara med och hjälpa och delta i en positiv gemenskap!

Khader yogar.

Mikaelidagen med dopkalas och barnbiblar i Gislaveds kyrka
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Pastorsexpeditionen är öppen: Måndag-torsdag kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00, fredagar kl. 09.00-12.00
Växel tel: 0371-836 50 - Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved

 
GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER

 
GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER

NOV 6 Alla själars dag  18.00  Minnesgudstjänst, Örjan Goës.
 27 1:a sönd i advent  18.00  Mässa, Örjan Goës.

DEC 11 3:e sönd i advent  18.00 Musikgudstjänst med Cantamus diskantkör. 
    G.J Burt Harpa. Ingemar Nilson.
 24 Julafton  10.00  Julbön, Maria Widermark.
 26 Annandag jul  18.00  Gudstjänst, Örjan Goës.

JAN 8 1:a sönd e trettondedagen  18.00  Gudstjänst, Maria Widermark.

OKT 30 23:e sönd e trefaldighet  11.00  Gudstjänst, Ingemar Nilson.

NOV 3 Onsdag  18.30  Veckomässa, Anders Hullfors. 
 5 Alla helgons dag  16.00  Musikgudstjänst, Lina Mayïm.
 6 Alla själars dag  16.00  Minnesgudstjänst, Lina Mayïm.
 9 Onsdag 18.30 Veckomässa, Örjan Goës. 
 13 Sönd  f Domssöndagen  11.00  Högmässa, Bo Gunnar Åkesson
 16 Onsdag  18.00  Ekumenisk mässa, Anders Hullfors.
 20 Domssöndagen  11.00 Temagudstjänst med konfirmander, 
    Anders Hullfors.
 23 Onsdag 18.30 Veckomässa, Anders Hullfors.
 27 1:a sönd i advent  09.30 Familjegudstjänst, Ingemar Nilson. Kyrkkaffe
    med pyssel.
   11.00  Gudstjänst, Ingemar Nilson. Kyrkokören. 
    Återinvigning av Gislaveds församlingshem. Kyrkkaffe.
   14.00  Finsk gudstjänst, Anna-Liisa Kantola.
 30 Onsdag 18.30  Veckomässa, Örjan Goës.

DEC 4 2:a sönd i advent  18.00  Musikgudstjänst, Anders Hullfors. Gislaveds gospel, kompgrupp.
 10 Lördag  18.00  Luciagudstjänst med Gislaveds manskör, Ingemar Nilson.
 11 3:e sönd i advent  11.00  Högmässa, Ingemar Nilson.
 12 Måndag 18.00 Luciagudstjänst med alla barn i barnverksamheten, Anders Hullfors.
 18 4:e sönd i advent  11.00 Gudstjänst, Örjan Goës.
 24 Julafton  16.30  Julbön, Ingemar Nilson. Gislaveds manskör.
   23.00  Midnattsmässa, Ingemar Nilson. Ungdomar medverkar.
 25 Juldagen  07.00  Julotta, Anders Hullfors. Kyrkokören.
 31 Nyårsafton  18.00  Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan, Ingemar Nilson.

JAN 1 Nyårsdagen  11.00  Gudstjänst, Ingemar Nilson med flera.
 6 Trettondedagen  16.00  Julmusik med kyrkokören och kammarorkestern, Örjan Goës.
 8 1:a sönd e trettondedagen 11.00 Högmässa.
 15 2:a sönd e trettondedagen 11.00 Gudstjänst, Ingemar Nilson.
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Återinvigning av Gislaveds församlingshem. Kyrkkaffe.

SOPPLUNCHER I GYLLENFORS 
FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl. 12.00-13.00.8 november och 6 december. Välkomna!



 
BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER

OKT 30 23:e sönd e tref 11.00  Mässa, Örjan Goës.

NOV 6 Alla själars dag  16.00  Minnesgudstjänst, Örjan Goës.
 27 1:a sönd i advent  13.00  Gudstjänst. Gislaveds manskör. Maria Widermark.

DEC 18 4:e sönd i advent  18.00 Julens melodier med Båraryds kyrkokör. Maria Widermark.
 25 Juldagen  07.30  Julotta, Örjan Goës.

JAN 8 1:a sönd e trettondedagen 18.00 Gudstjänst, Maria Widermark.

 VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER

OKT 30 23:e sönd e trefaldighet  09.30  Gudstjänst, Örjan Goës.

NOV 5  Alla helgons dag  18.00  Minnesgudstjänst. Anders Hullfors. Våthult-
    Bosebo kyrkokör.
 19 Lördag  14.00  Missionsauktion. Andakt Ingemar Nilson.
 27 1:a sönd i advent  11.00  Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör. Örjan Goës.

DEC 10 Lördag  17.00  Luciagudstjänst, Örjan Goës.
 25 Juldagen  05.30  Julotta, Örjan Goës.
 31 Nyårsafton  16.30  Nyårsbön, Ingemar Nilson.

JAN 6 Trettondedagen  16.00  Gudstjänst, Maria Widermark.

Lisbeth och Gulli vid förra årets ljusstöpning.

Välkomna till Våthult!
Lördag 19 nov. kl.14.00 är det dags för syföreningens traditionella auktion. Det blir andakt, 
lotterier och kaffeservering med hembakat innan auktionen, ledd av Mona Pettersson, drar igång. 
Då kan ni ropa in hemstöpta ljus, egentillverkade dörrkransar, bröd, ostkakor, hemkokta karameller 
och mycket annat smått och gott.

SOPPLUNCHER I BÅRARYD
Tisdagar klockan 12.00.15 november,  pris 50 kronor.     
13 december – serveras Julinspirerat, pris 100 kr, anmälan.Bindande anmälan tidigast 15 november på  sopplunchen. (Max 75 personer). Välkomna!

Barn får sin bibel i Båraryds kyrka.
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SOPPLUNCHER I GYLLENFORS 
FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl. 12.00-13.00.8 november och 6 december. Välkomna!



 

Husförhör i Bosebo församling 2016
Tema: Psalmboken och din favoritpsalm. Ta med din finaste psalmbok och en önskepsalm!
Onsdag     2 nov Kl. 19.00  Bolbynäs rote hos Lennart och Elisabeth Carlsson Lunden.
Måndag    7 nov Kl. 19.00  Bohults rote hos Erik Andersson och Ingrid Karlsson Börtebohult.
Torsdag 17 nov Kl. 19.00  Krabby rote hos Bo och Karin Larsson Granö.

Välkomna!
Önskar värdarna och Ingemar Nilson.

 BOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER

NOV  5 Alla helgons dag  16.00  Minnesgudstjänst. Anders Hullfors. Våthult-Bosebo 
    kyrkokör.
 13 Sönd  f Domssöndagen  09.30  Gudstjänst, Bo Gunnar Åkesson.
 27 1:a sönd i advent  09.30  Gudstjänst, Maria Widermark.

DEC  4 2:a sönd i advent  17.00  Gudstjänst, Maria Widermark. Kulltorpskören. 
 18 4:e sönd i advent  14.00  Gudstjänst, Örjan Goës.
 24 Julafton  23.00  Midnattsmässa. Våthult-Bosebo kyrkokör. 
    Maria Widermark.

JAN  1 Nyårsdagen  17.00  Musikgudstjänst. Örjan Goës. Beatles på svenska.
 15 2:a sönd e trettondedagen  09.30 Mässa, Ingemar Nilson.
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Tacksägelsedagen med dopkalas i Bosebo kyrka och församlingshem.



Språkcafé
fortsätter varje tisdag kl 10.00-11.30 i Hestra missionskyrka. Välkommen 
du också! Dessutom har vi en kvinnogrupp somca  en gång i månaden går 
till flyktingboendet och då i huvudsak besöker kvinnor. Vid dessa tillfällen 
har vi möjlighet att anlita tolk.

Öppen kyrka i Hestra fredag 
4/11 kl. 15.00-18.00
Kom in i Kyrkan, drick en kopp kaffe, 
tänd ett ljus, lyssna på musik. Vi avslutar 
med andakt kl. 17.30. Välkomna! 

FOKUS DIAKONI: 
Mötesplats Mogatan
Varje tisdag  är det öpet hus i vår lokal på Mogatan i Hestra. Tanken är 
att du ska kunna komma in en stund, sitta ner i lugn och ro och kunna 
prata med de som är där utan att bli störd av några inplanerade aktivi-
teter. Eftermiddagen blir vad ni som är där gör den till. Blir du fikasugen 
finns ett enkelt fika framdukat. Välkommen in på tisdagar mellan 
kl. 13.30-15.30.

Helena Johansson och Helen Aidla vid  fikabordet.

Kyrkkaffe
Efter familjegudstjänsten på Mikaelidagen, bjöd Rädda Barnen i Hestra på 
kyrkkaffe. Det serverades bakelser, bullar och frukt. Barnen fick klister-
märken och ballonger vilket var mycket uppskattat. Man kunde köpa pins 
med Världens Barn logga och nyckelband. Tillsammans fick vi ihop en nätt 
summa på 1446 kronor. Tillsammans med förra veckans kollekt  
har vi kunnat skänka 2091 kronor. Rädda barnens lokal-
förening i Hestra tackar alla som har skänkt en peng
till förmån för Världens Barn. 

Tack! 
/ Helen Aidla.

Behöver du kyrkskjuts?
Till Stengårdshult på 1:a advent 
eller till  någon annan gudstjänst? 
Ring då Karin Johansson 
070-301 48 69.

Var med och sjung in advent i Stengårdshults 
kyrka söndag 27 nov kl 10.00!
Vi övar följande tisdagar kl. 19.00.
  8/11 Hestra församlingshem
15/11 Öreryds missionskyrka
22/11 Valdshults församlingsgård.

Andakter på Hestragården
Tisdag   1/11 kl 14.30 Minnesgudstjänst.
Tisdag 29/11 kl 14.30 Mässa.
Fredag   9/12 kl 16.30 Luciatåg med 
   Svenska kyrkans unga.
Lördag  24/12 kl 10.00 Julbön. 

Besök oss på Mogatan under 
julskyltningen 1:a advent. 

Svara på en tipsfråga och passa på 
att köpa julklappar 

från vår Sackeusbod. Välkomna!
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Bibliska figurer
Vill du hjälpa oss med våra figurer, bygga olika scener i kyrkor 
och församlingshem. Hör av dig till Agneta 0370-33 26 41.

  GUDSTJÄNSTER
NOV 5   Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Sång 
    av Lena Magnfält. Agneta Helge.
   18.00  Minnesgudstjänst i Valdshults kyrka. Sång av 
    Lena Magnfält. Agneta Helge.
 6  Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kyrko-
    kören. Agneta Helge.
   18.00  Minnesgudstjänst i Öreryds kyrka. Sång av 
    Anders Svensson. Agneta Helge.
 9  Onsdag 09.30  Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka.
 13  Sönd före Domssöndagen 11.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
    Barngrupper från Hestra och Gislaved medverkar. Lina Mayïm. Servering.
 20  Domssöndagen 11.00  Mässa i Öreryds kyrka. Agneta Helg.
   15.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
 27  1 sön i advent 10.00 Ekumenisk festgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Agneta Helge. Ekumenisk adventskör. 
    Servering. Kyrkskjuts – ring Karin Johansson, tel 070-30 14 869.

DEC 4 2 sön i advent 11.00  Mässa i Norra Hestra kyrka.
   18.00  Gudstjänst i Valdshults kyrka.
 11  3 sön i advent 11.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
   15.00  Musikgudstjänst med Gislaved Westbo Musikkår i Stengårdshults kyrka. Agneta Helge.
 13 tisdag 18.00  Luciafirande i Norra Hestra kyrka. Servering. 
 18  4 sön i advent 15.00  Bibelsamtal i koret i Norra Hestra kyrka: ”Mariabilder”. Agneta Helge.
   18.00  Krubbgudstjänst i Öreryds kyrka. Körsång. Korv med bröd. Agneta Helge.
 24  Julafton 10.00 Julbön på Hestragården.
   23.00 Midnattsgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Sång av Åke Svensson och Katarina Löf. 
    Agneta Helge.
 25  Juldagen 06.00  Julotta i Norra Hestra kyrka. Kyrkokören. Agneta Helge.
 26 Annandag jul 18.00  Mässa. Sång av Natalie Cevallos. Agneta Helge. Glögg och pepparkakor.
 31 Nyårsafton 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Norra Hestra kyrka.

JAN 1 Nyårsdagen 18.00  Mässa i Hestra Missionskyrka. 
 6  Trettondedag jul 16.00  Julspel i Öreryds kyrka. Agneta Helge m fl. Servering.
 8  1 sön e Trettondedagen 18.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
 15  2 sön e Trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka.
   18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka.
 19 Torsdag 18.30  Ekumenisk bön i Norra Hestra kyrka.

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Julspel i Öreryds kyrka. Agneta Helge m fl. Servering.

 0371-836 50
 www.svenskakyrkan.se/norrahestra

TISDAG 6/12  SVENSKA KYRKANS UNGADelar ut blommor och sjunger julsånger 
för de äldre 75+ i Hestra, räkna med 
ett besök från och med kl. 17.00.
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Tack Elisabeth Ringdahl!
Tack för alla de år du, som kyrkomusiker, har funnits 
här i Villstads församling, och bidragit till att vi har ett 
rikt gudstjänst- och musikliv i församlingen. Gud 
välsigne dig i din fortsatta gärning och nya tjänst
i Fagereds pastorat.

Välkommen att avtacka Elisabeth 
söndagen den 30/10 kl. 18.00 i samband med 
musikgudstjänsten i Villstads kyrka.

FOKUS DIAKONI: Besöksgruppen i Smålandsstenar
Här följer några reflexioner efter ett möte med Villstads församlings besöks-
grupp en onsdagsförmiddag i september.
Glädje och hängivenhet, inför den uppgift man har, är något som i hög 
grad präglar medlemmarna i den besöksgrupp som verkar i vår församling. 
Gruppen bildades 1972 och har genom åren hämtat medlemmar både bland 
yngre och äldre församlingsbor. Besöksgruppens uppgift är att regelbundet 
besöka några medmänniskor som önskar besök. Kanske bara för att prata 
bort en stund över en kopp kaffe, eller kanske hjälp med att läsa tidningen. 

Bakre raden från vänster: Marie-Louise 
Lundström, Karoline Karlsson, Jenny Norén, 
Ann-Gret Martinsson, Berit Jonasson och 
Margreth Johansson.

Främre raden från vänster: Eva Holmsten, 
Märta Bernvill, Birgitta Åkestrand, Gunvor 
Reiz och Lilian Ebbehed.

Välkommen till en 
stunds stillhet i 
allhelgonatid
Fredagen den 4 november 
kl. 14.00 – 16.30 bjuder vi på 
musik och kaffe i Villstads och 
Smålandsstenars kyrkor. Andakt 
kl. 14, 15 o 16. Du kan också 
träffa någon av våra präster 
eller vår diakon. 

Tack Tomas Emanuelsson!
Vi vill här framföra ett 
stort och varmt tack 
till Tomas för det 
arbete han utfört 
i vår församling 
och samtidigt 
önska honom 
Guds rika 
välsignelse för 
framtiden. 

Gillar du att sjunga?
Vill du vara med och sprida ljus?
Anmäl dig till Smålandsstenars Lucia!

Du som går i årskurs 8 till 3:an på gymnasiet är 
välkommen att vara med i årets upplaga av 
Smålandsstenars Lucia. Lucian utses genom lottning 
vid julskyltningen den 27 november.
Följ oss på instagram @smstlucia för mer info.
Anmälan och frågor: Rebecka Andersson, kantor, 
070-532 99 45
rebecka.andersson@svenskakyrkan.se
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NOV 5   Alla helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Sång 
    av Lena Magnfält. Agneta Helge.
   18.00  Minnesgudstjänst i Valdshults kyrka. Sång av 
    Lena Magnfält. Agneta Helge.
 6  Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kyrko-
    kören. Agneta Helge.
   18.00  Minnesgudstjänst i Öreryds kyrka. Sång av 
    Anders Svensson. Agneta Helge.
 9  Onsdag 09.30  Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka.
 13  Sönd före Domssöndagen 11.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
    Barngrupper från Hestra och Gislaved medverkar. Lina Mayïm. Servering.
 20  Domssöndagen 11.00  Mässa i Öreryds kyrka. Agneta Helg.
   15.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
 27  1 sön i advent 10.00 Ekumenisk festgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Agneta Helge. Ekumenisk adventskör. 
    Servering. Kyrkskjuts – ring Karin Johansson, tel 070-30 14 869.

DEC 4 2 sön i advent 11.00  Mässa i Norra Hestra kyrka.
   18.00  Gudstjänst i Valdshults kyrka.
 11  3 sön i advent 11.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
   15.00  Musikgudstjänst med Gislaved Westbo Musikkår i Stengårdshults kyrka. Agneta Helge.
 13 tisdag 18.00  Luciafirande i Norra Hestra kyrka. Servering. 
 18  4 sön i advent 15.00  Bibelsamtal i koret i Norra Hestra kyrka: ”Mariabilder”. Agneta Helge.
   18.00  Krubbgudstjänst i Öreryds kyrka. Körsång. Korv med bröd. Agneta Helge.
 24  Julafton 10.00 Julbön på Hestragården.
   23.00 Midnattsgudstjänst i Stengårdshults kyrka. Sång av Åke Svensson och Katarina Löf. 
    Agneta Helge.
 25  Juldagen 06.00  Julotta i Norra Hestra kyrka. Kyrkokören. Agneta Helge.
 26 Annandag jul 18.00  Mässa. Sång av Natalie Cevallos. Agneta Helge. Glögg och pepparkakor.
 31 Nyårsafton 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Norra Hestra kyrka.

JAN 1 Nyårsdagen 18.00  Mässa i Hestra Missionskyrka. 
 6  Trettondedag jul 16.00  Julspel i Öreryds kyrka. Agneta Helge m fl. Servering.
 8  1 sön e Trettondedagen 18.00  Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Agneta Helge.
 15  2 sön e Trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka.
   18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka.
 19 Torsdag 18.30  Ekumenisk bön i Norra Hestra kyrka.
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Besöken kan ske både i hemmen och på någon av våra insti-
tutioner. Det intryck man har inom gruppen är att behovet av 
denna typ av verksamhet är näst intill oändligt. Att sitta ner en 
stund och samtala med någon medmänniska kan också inne-
bära att starka vänskapsband knyts. Den som känner att man 
gärna skulle vilja ha besök av någon av gruppens medlemmar 
kan ta kontakt med vår diakon Marie-Louise Lundström.
/ Sven Jarl.

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

Ekumeniska helgen 2017
Boka in helgen 20-22 januari.
Mer info kommer i nästa nummer 
av Kyrkdörren.



 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad 

MUSIKCAFÉ I JULBRÅDSKANVillstads församlingshem, måndagen den 19 december kl. 19.00.Välkommen att fira att julen snart är här tillsammans med Kyrkokören med gäster.Servering och lotterier till förmån för Rädda Barnens verksamhet. 

GUDSTJÄNSTER SMÅLANDSSTENARS KYRKA 
OKT 30 23:e sönd e tref 10.00  Mässa, Magnus Lind. Kyrkfika.

NOV 4 Fredag  14.00  Välkommen till en stunds stillhet. Orgelstund och andakt 
    kl. 14.00, 15.00 och 16.00. Kaffeservering.
   19.00  Allhelgonagudstjänst, Ann-Cathrine André. Kristina Torin.
 5 Alla helgons dag  10.00  Mässa, Kristina Torin.
 9 Onsdag  19.00  Andrum.
 13 Sönd f Domssöndagen 10.00 Mässa, Magnus Lind. Kyrkfika.
 20 Domssöndagen  10.00  Familjegudstjänst, Magnus Lind. Äventyret sjunger och 
    medverkar i gudstjänsten. Kyrkkaffe.
 27 1:a sönd i advent  18.00  Kvällsmässa med musik, Kristina Torin.
 30 Onsdag  19.00  Andrum.

DEC 4 2:a sönd i advent  10.00  Mässa, Magnus Lind.
 11 3:e sönd i advent  10.00 Familjegudstjänst med Luciatåg, Kristina Torin. 
    Alla barngrupper medverkar. Kyrkkaffe.
 18 4:e sönd i advent  10.00  Mässa, Kristina Torin.
 24 Julafton 16.30 Julbön, Kristina Torin. 
 25 Juldagen  10.00  Mässa, Magnus Lind.
 26 Annandag Jul  16.00  Musikgudstjänst med Tongivarna. 
    Kristina Torin 

JAN 8 1:a sönd e trettondedagen 10.00  Mässa, Kristina Torin.
 15 2:a sönd e trettondedagen 10.00  Gudstjänst, Magnus Lind.

GUDSTJÄNSTER VILLSTADS KYRKA
OKT 30 23:e sönd e tref 18.00 Musikgudstjänst med psalmer av Lina Sandell. Kyrkokören med solister. Magnus Lind.

NOV 4 Fredag  14.00  Välkommen till en stunds stillhet. Orgelstund och andakt 
    kl. 14, 15 och 16. Kaffeservering.
 6 Alla själars dag  16.00  Allhelgonagudstjänst, Kristina Torin. Kyrkokören.
 9 Onsdag  19.00  Andrum.
 13 Sönd f Domssöndagen 18.00  Kvällsgudstjänst, Magnus Lind. Sång av PRO-kören.
 20 Domssöndagen  18.00  Musikgudstjänst” Väckelsetidens psalmer”. Magnus Lind. Sång av SPF-kören.
 27 1:a sönd i advent  10.00  Adventsgudstjänst, Kristina Torin.  Vi vill sjunga-kören och Kyrkokören. Kyrkkaffe.

DEC 4 2:a sönd i advent  18.00  Musik i advent, Magnus Lind. Kyrkokören med instrumentalister.
 11 3:e sönd i advent  18.00  Kvällsmässa, Magnus Lind.
 13  Luciadagen  19.00  Luciagudstjänst med Smålandsstenars Lucia. Kristina Torin. 
 25 Juldagen  06.00  Julotta, Magnus Lind. Ewa Odin sång, Johan Odin trumpet.
 31 Nyårsafton  15.00  Nyårsbön, Kristina Torin.

JAN 1 Nyårsdagen  18.00  Kvällsmässa, Kristina Torin.
 6 Trettondedagen  16.00  Ljusgudstjänst, Magnus Lind. Kyrkokören.
 15 2:a sönd e trettondedagen 18.00  Kvällsmässa, Magnus Lind.
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FOKUS DIAKONI: Stor och liten
Varje vecka, både tisdagar och torsdagar, erbjuder vi föräldralediga 
att komma till kyrkan för att träffa andra. Som nybliven förälder kan 
frågorna vara många och då kan det vara gott att få träffa andra i 
samma situation. Den här tisdagsförmiddagen är vi i Ås församlings-
hem och det är fem föräldrar med barn som mött upp för att träffa 
varandra, sjunga, fika, leka och umgås. Jag passar på att ställa några 
frågor till våra mammor.
Berätta varför går ni på ”Stor och liten”? 
Rebecka: - ”Jag som har två små barn tycker om att få komma ut 
och träffa andra föräldrar. Man har mycket att lära sig av varandra, 
och vi kan stötta varandra i att vara förälder. Även om man kan ha 
haft en jobbig natt då sömnen har blivit störd, blir man gladare och 
piggare efter att ha varit här”.  Caroline S: ”När jag fick mitt första 
barn kändes det extra viktigt att komma ut och träffa andra föräld-
rar. Det kan bli väldigt ensamt att vara hemma med sitt första barn, 
då man är van att ha arbetskamrater runt om sig varje dag annars. 
Nu när jag har två barn är det på ett annat sätt. Jag är här både för 
min egen del men också för barnen. Cecilia berättar att hon som är 
nyinflyttad fick tips av en granne att ”Stor och liten” fanns, och för 
henne har det varit en väg att lära känna nya människor i bygden. 
Vid varje tillfälle har vi en andakt och en sångsamling. Att barn lär sig 
snabbt är det ingen tvekan om. Sofia berättar att hennes dotter som 
är 3,5 år vet att Gud finns i himlen och han tar hand om oss.  

Vad har det gett dig att vara med här i gruppen? 
Caroline J: ”När man går här lär man känna föräldrar vars barn man 
sedan kommer att följa i förskola och skola, vilket är positivt”. 
Så du som är föräldraledig, välkommen till våra två grupper 
tisdagar kl. 09.30-11.30 i Ås och samma tid i Reftele på 
torsdagar, det finns alltid plats för fler. Välkommen!

/ Annika Källner

Caroline Johansson, Rebecka Sjödell, Caroline Svensson, Sofia Knutsson och
Cecilia Fredhage.

Resa till Borås djurpark
En tidig lördagsmorgon i september åkte vi med en buss till Borås djurpark tillsammans med våra familjer från
asylboendet i Reftele. Med på resan var Gudrun Krabb, Berit Svenningsson, Yvonne Magnusson samt under-
tecknad. Under året har stiftet delat ut pengar till arbetet kring asylfamiljer och integration. Svenska kyrkan 
och Missionskyrkan i Reftele ansökte om pengar för att kunna erbjuda familjerna en händelserik och rolig 
dag. Det som lockade mest hos barnen innan vi kom dit var nog lejonen och tigrarna. Vi fick en fantastisk 
dag i parken och det var många glada skratt och tillrop. Att få komma djuren nära, både de nordiska djuren 
men även de lite mer exotiska, var roligt. Det blev också en dag fylld av språkträning då alla ville veta vad 
just detta djur hette på svenska. 
/ Annika Källner

BAKA BRÖD I STENUGN?
Kom med och baka till missionsauktionerna i Reftele och Ås hemma hos 
Hans Johansson i Mellby.

När? Lördagen 19 november kl. 09.00 och 
fredagen 25 november kl. 14.00.
Info och anmälan: Hans Johansson 070-58 11 772. 
Anmälan senast 14 november respektive 21 november.
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Välkomna på missionsauktionerna  i 
vår församling!
Förutom försäljning blir det andakt, kaffeservering 
och lotterier. 
Lördagen 12 november
14.00 Missionsauktion i Kållerstad församlingshem,
andakt Anders Hullfors. 
Lördagen 19 november
14.00 Missionsauktion i Reftele församlingshem, 
andakt Annika Källner. 
Fredagen 25 november
18.30 Missionsauktion i Ås församlingshem, 
andakt Gunilla Jarl.

Trettondagen, 6/1 2017 Musikgudstjänst 
i Reftele kyrka kl. 18.00
Medverkan av Blåskvartett bestående av Johanna  Andersson, 
Johannes Dybeck, Per Ericsson och Bengt Forsberg.



GUDSTJÄNSTER

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid

OKT 30 23:e sön e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Anna-Karin Gabrielsson.
NOV 4 Fredag  17.30 Ljusgudstjänst i Ås församlingshem, Annika Källner.
 5  Alla helgons dag 18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka,  musik av Jonas Persson, Johannes Ivarsson.
 6 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, Gunilla Jarl.
   18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, Gunilla Jarl, 
    kaffeservering från kl. 17.00.
 13 Sönd f domsöndagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe. 
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Gunilla Jarl.
 20 Domsöndagen 10.00  Högmässa i Ås församlingshem, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe. 
   18.00  Gudstjänst i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson. 
 27 1 advent 10.00  Högmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, kyrkkaffe i Sockenstugan, 
    Gunilla Jarl.
   15.00-18.00 Öppet hus i Reftele församlingshem
   18.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, Johannes Ivarsson
   19.00 Adventsandakt på St Segerstad, sång Maria Hörnquist och Sofia Sjödell, Annika Källner.
DEC 3 Lördag  17.00  och 19.30 GOSPEL CHRISTMAS 2016 - Julkonsert i Reftele kyrka med stor kör + lokala körer 
    under ledning av LarsLisa Andersson. Entré 170:-.
 4 2 advent 10.00  Högmässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   18.00  Gudstjänst i Reftele församlingshem, Gunilla Jarl.
 11  3 advent 10.00  Högmässa i Kållerstad kyrka, Anna-Karin Gabrielsson.
   16.00 Gudstjänst och barngruppernas avslutning i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson, gröt och skinkmacka 
    i Sockenstugan.
 13 Tisdag 18.00  Luciagudstjänst i Reftele kyrka, Gunilla Jarl.
 18 4 advent 10.00  Gudstjänst i Ås församlingshem, Johannes Ivarsson, kyrkkaffe.
 24 Julafton 10.00  Julbön i Kållerstad kyrka, Cantuskören, kyrkvärdarna. 
   23.00  Julnattsmässa i Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl.
 25 Juldagen 06.00  Julotta i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, Gunilla Jarl.
 26 Annandag jul 18.00  Musikgudstjänst i Ås församlingshem med Ulrika Hallberg och Stefan Liljekvist, Johannes Ivarsson.
 31 Nyårsafton 16.30  Nyårsmässa i Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl. 
   18.00  Ekumenisk nyårsbön i Reftele församlingshem, musikmedverkan Hedvig Ask, Gunilla Jarl.
JAN 1 Nyårsdagen 15.00  Nyårsmässa i Reftele kyrka, manskör, Anders Hullfors.
   19.00  Ekumenisk gudstjänst i Ås missionshus, Ingela Tauson, Anna-Karin Gabrielsson, sång 
    Bengt-Olof Hoof, servering.
 6 Trettondedag jul  18.00  Musikgudstjänst i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson, blåskvartett bestående av Johanna 
    Andersson, Johannes Dybeck, Per Ericsson, Bengt Forsberg.
 8  1 sönd e trettondedagen  18.00  Mässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl. 
 15 2 sönd e trettondedagen  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl.

DETTA HÄNDER UNDER ALLA HELGONAHELGEN HOS OSS:
Fredag 4 november
14.00-17.00 Öppen kyrka med musik i Reftele kyrka
och kaffeservering i Sockenstugan.
15.00-17.30 Öppet församlingshem med musik och 
kaffe i Ås församlingshem.
17.30 Ljusgudstjänst i Ås församlingshem, Annika Källner.

Lördag 5 november
18.00 Gudstjänst i 
Reftele kyrka, musik
av Jonas Persson,
Johannes Ivarsson.

Söndag 6 november
16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele 
kyrkokör, Gunilla Jarl.
18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantus-
kören, Gunilla Jarl, kaffeservering i församlingshemmet 
från kl. 17.00.
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Tävling- Var är vi? Vilken kyrka?
I en av pastoratets kyrkor finns dessa två änglar målade i taket. Bilden 
innehåller även ett mysterium. I vilken kyrka är vi? Det finns mycket att 
upptäcka  i våra kyrkor. Sänd in ditt svar senast 1/12-2016 till 
gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se eller till 
Gislaveds pastorat Box 83 33222 Gislaved. 

Välkommen till kyrkan!

SWISH INFO
I Gislaveds pastorat kan du använda Swish vid våra barnverksamheter, diakonala verksamheter, soppluncher, 
kyrkkaffe, kyrkresor samt köp vid våra bokbord.
Vill du skänka pengar till söndagens kollekt kan du swisha från torsdag veckan innan till onsdag veckan efter 
varje gudstjänst. Observera att Swish-nummer varierar beroende av vilken församling kollekten tas upp.

SWISH-NUMMER TILL ALLA VÅRA ÅTTA FÖRSAMLINGAR

Anderstorps församling
Kollekt Anderstorps kyrka 1236687362
Andra betalningar 1231703719

Bosebo församling
Kollekt Bosebo kyrka 1232328581
Andra betalningar 1234180139.   

Burseryds församling
Kollekt Burseryds kyrka 1234643979
Kollekt Gryteryds kyrka 1232636686
Kollekt Sandviks kyrka 1230304204
Kollekt Södra Hestra kyrka 1232328516
Andra betalningar 1231059146

Gislaveds församling
Kollekt Båraryds kyrka 1232371300
Kollekt Gislaveds kyrka 1235517925
Kollekt Gyllenfors kapell 1232383750
Andra betalningar 1234630265

Norra Hestra församling
Kollekt Norra Hestra kyrka 1235393301
Kollekt Stengårdshults kyrka 1235264072
Kollekt Valdshults kyrka 1231498906
Kollekt Öreryds kyrka 1234180154
Andra betalningar 1235264080

Villstads församling
Kollekt Smålandsstenars kyrka 1230472407 
Kollekt Villstads kyrka 1233700952
Andra betalningar 1231554443

Våthults församling
Kollekt Våthults kyrka 1234946505
Andra betalningar 1230472423

Västbo Sankt Sigfrids församling
Kollekt Kållerstads kyrka 1233365038 
Kollekt Reftele kyrka 1236262364
Kollekt Ås kyrka 1231626787
Andra betalningar 1234946513

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid
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Tips!
Lägg in de swish-nummer du vill använda som kontakter i din mobil så behöver du inte slå numren varje gång du swishar.
Du hittar också våra swish-nummer vid våra olika betalningsställen.  

Är du osäker på hur du gör? Ta kontakt med din bank så hjälper de dig. Läs mer om Swish här: www.getswish.se
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Svar på tävlingen i förra numret: Gryteryds kyrka.
Vinnarna: Marianne Larsson, Reftele, Jörgen Johansson, Broaryd och 
Birgit Stenberg, Smålandsstenar.
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MUSIKGUDSTJÄNST I JULETID 
Söndagen den 18 december kl. 18.00 i Burseryds kyrka. 
Välkommen på en stämningsfull stund mitt i julstöket.
Burseryds kyrkokör med gäster bjuder på såväl nya som 
mer traditionella julsånger.

MUSIKGUDSTJÄNST
Trettondedagen den 6 januari kl. 16.00 i Anderstorps kyrka.
Trettondedagen den 6 januari kl. 18.00 i Reftele kyrka.
Medverkan av Blåskvartett bestående av Johanna  Andersson, 
Johannes Dybeck, Per Ericsson och Bengt Forsberg.

MUSIKGUDSTJÄNST 

Söndagen den 26 december kl. 18.00 Musikgudstjänst 
i Ås församlingshem.
Med Ulrika Hallberg och Stefan Liljekvist, Johannes Ivarsson.

”EN ANING AV EVIGHET”
Lördagen den 5 november kl. 16.00 i Gislaveds kyrka.
Gislaveds kyrkokör med Gloria Joyce Burt, harpist
och Anki Aronsson flöjt. Ricky Burton ledare.

GOSPEL I ADVENTSTID
Söndagen den 4 december  kl. 18.00 i Gislaveds kyrka.
Gislaveds Gospel med kompgrupp. Ledare Annika Valtersson.

GISLAVEDS TRADITIONELLA LUCIAHÖGTID
Lördagen den 10 december kl.  18.00 i Gislaveds kyrka.
Gislaveds Lucia och Gislaveds manskör. Ledare Ulla Bondeus. 

”DANCING DAY”
Söndagen den 11 december kl. 18.00 i Gyllenfors kapell.
Julmusik med Cantamus Damkör,  Gloria Joyce Burt, harpa.
Ledare Ricky Burton.

JULENS MELODIER MED BÅRARYDS KYRKOKÖR
Söndagen den 18 december kl. 18.00 i Båraryds kyrka.
Ledare Margaretha Karlsson.

MUSIKGUDSTJÄNST
Nyårsdagen 1 januari  kl. 17.00 i Bosebo kyrka.

JULMUSIK ”HÄR KOMMER NU ETT ÄNGLABUD”
Trettondedagen den 6 januari kl. 16.00 i Gislaveds kyrka.
Gislaveds kyrkokör, Kammarorkester. Ledare Ricky Burton.

MUSIKGUDSTJÄNST MED PSALMER AV LINA SANDELL
Söndagen den 30 oktober kl. 18.00 i Villstads kyrka.
Avtackning av vår organist Elisabeth Ringdahl.
Kyrkkaffe.

MUSIK I ADVENT
Söndagen den 4 december kl. 18.00 i Villstads kyrka
Kyrkokören med instrumentalister. 
Kyrkkaffe till förmån för Röda Korsets verksamhet.

KOM OCH LYSSNA TILL SMÅLANDSSTENARS 
LUCIA MED TÄRNOR
Söndagen den 13 december kl. 19.00 i Villstads kyrka.
Ett samarbete mellan Lions och Svenska kyrkan.

MUSIKGUDSTJÄNSTER/KONSERTER

Med Ulrika Hallberg och Stefan Liljekvist, Johannes Ivarsson.

MUSIKGUDSTJÄNST
Söndagen den 11 december kl. 15.00 i Stengårdshults kyrka.
Med Gislaved Westbo Musikkår. Agneta Helge.
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SÅNG OCH MUSIK I JULETID
Söndagen den 26 december kl. 16.00 
Smålandsstenars kyrka.
Sång och musik i Juletid med Tongivarna - en sånggrupp med 
kompband från Falkenberg med omnejd.

JULENS SÅNGER OCH PSALMER
Söndagen den 8 januari kl. 15.00 i Södra Hestra kyrka.
Vi sjunger julens sånger och psalmer. Församlingens barn- och 
vuxenkörer medverkar. Mikael Karlsson, trumpet.

LUCIASTÄMNING
Söndagen den 11 december kl. 17.00 i Södra Hestra kyrka.
Kyrkokören Glädjen, Matilda Schough med musiker.
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JULKONSERT I REFTELE KYRKA LÖRDAGEN DEN 
3 DECEMBER KL. 17.00 OCH KL. 19.30.

Den stora kören ”Sjung Gospel” tillsammans med Reftele Kyrkokör, 
Cantuskören och Anderstorps Gospelkör under ledning av 
LarsLisa Andersson. 
Entré 170:-, kontant betalning eller Swish.

Välkommen att lyssna till både traditionella och 
moderna julsånger! 

VÄSTBO ORATORIEKÖR
I september hade vi första övningen för det nystartade 
”Västbo Oratoriekör”. Den drygt hundramannakören 
repeterar ett av  kyrkomusikens ädelstenar: Gabriel 
Faurés Requiem som kommer att ges i Anderstorps 
kyrka den 13 november i år tillsammans med instru-
mentalister ur Gislaveds Symfoniorkester. Hela vårt 
kontrakt präglas av en oerhörd stark körtradition som 
ständigt gör sig påmind.  

Vill DU, så är du varmt välkommen till någon av våra 
körer som finns i Gislaveds Pastorat.  
Jag lovar, det finns nå´n som passar! Hör av dig bara.
Ricky Burton (ledare för oratoriekören).

Oratoriekonsert Fauré Requiem
Söndagen den 13 november kl. 18.00 i 
Anderstorps kyrka.

Medverkande
Västbo Oratoriekör
Stråkensemble
Anders Josefsson, orgel
Birthe Wetterstrand, sopran
Ove Gotting, bas
Ricky Burton, dirigent

MUSIKGUDSTJÄNST 

Söndagen den 26 december kl. 18.00 Musikgudstjänst 
i Ås församlingshem.
Med Ulrika Hallberg och Stefan Liljekvist, Johannes Ivarsson.
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Varje församling, kyrka eller anställd
nås via telefon 0371-836 50

Från vänster stående: Agnetha, Kai, Berit och Karin. I soffan: Christer och Inga-Lill.

Hela människan har funnits i Gislaved i snart 30 år, tidigare under 
namnet RIA. En verksamhet som grundas på kristna värderingar, 
där det ekonomiska stödet från kyrkorna gör vårt arbete möjligt. 
Inom verksamheten ryms Second Hand-butiken och Café Sofia, 
där det sociala arbetet bedrivs. Båda är numera belägna i 
Gislaveds centrum.

I butiken är vi några anställda, några som arbetstränar samt ett antal 
volontärer, alla lika viktiga för verksamheten. Vi tar emot och hämtar 
saker som människor är vänliga nog att skänka till verksamheten. 
Det kan vara möbler, kläder, böcker, husgeråd m.m. Det någon inte 
behöver, kan vara till stor nytta för någon annan. Vi är stolta över 
att bidra med vårt miljöarbete, återbruk är en viktig del i ett 
hållbart samhälle. 

Överskottet från Second Hand går till arbetet som bedrivs på Café 
Sofia. Även här finns några anställda och volontärer. Här kan man få 
allt ifrån värme, frukost och fika, till hjälp med myndighetskontakter. 
Vi erbjuder också matkassar till behövande och tjejlunch en dag i 
veckan. Matkassarna består av varor skänkta av våra lokala mat-
butiker. Varje torsdag kl 9.00 har vi en liten andakt eller 
Nattvardsgudstjänst, dit alla är välkomna.
En verksamhet kallar vi ”Kompis” där vi vänder oss till socialt- och 

psykiskt funktionshindrade för gemenskap. Vi jobbar även med 
stöd till särskilt utsatta barnfamiljer. 

Barngrupper är ytterligare en del i verksamheten, där vi hittar på 
roliga saker tillsammans. Det kan vara pyssel, utflykter m.m. Ensam 
är alls inte stark, men tillsammans kan vi göra storverk i det lilla.

Vi behöver fler Volontärer, så välkommen att kontakta oss så
 berättar vi mera.

Hela människan genom Lollo Klein och Agnetha Löfqvist.

FOKUS DIAKONI:  Hela människan i centrum




