
KYRKDÖRREN

Vinter är väntan på våren - en bild för livet!
En hälsning från Gislaveds pastorat vinter till vår 2017

Anderstorp - Burseryd - Gislaved - Norra Hestra - Villstad - Västbo Sankt Sigfrid
Årgång 3, nummer 6 Januari 2017
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”Klockarefar ska allt bestyra”
Klockare, var i flydda tider benämningen på den 
som ansvarade för sången och musiken i kyrkan. 
Utöver detta hade han en lång rad andra sysslor att 
fullgöra. Det är om klockarens vedermödor i ”helg 
och söcken” som här helt kort ska berättas.

I det gamla bondesamhället hade kyrkan och kyrkans tjänare 
en ställning som vi i vårt sekulära tidevarv nog har ganska 
svårt att föreställa oss. Till kyrkan gick alla i stort sett varje 
söndag. Där firade man gudstjänst tillsammans med grannar 
och släktingar. Där fick man genom kungörelserna, som lästes 
upp efter predikan, veta vad kungen, biskopen, landshövdingen 
och all annan överhet hade bestämt. På kyrkbacken fick man 
veta vad som hände i bygden - både sant och osant. Där skulle 
också socknens soldater paradera och visa upp sina uniformer. 
I Villstad var det inte ovanligt att kreatur bytte ägare på 
kyrkbacken vilket prästerna starkt ogillade. Kanske rådde lite av 
marknadsstämning vissa vår- och sommarsöndagar. 

När ny klockare anställdes fick denne först avlägga en trohets- 
och ämbetsed och när detta var gjort fick han ett reglemente 
”som han skulle ställa sig till efterrättelse”. Uppgifterna 
som följer är hämtade ur en instruktion som fastställdes av 
domkapitlet i Växjö 1813. Texten är moderniserad men några av 
de gamla vackra orden och fraserna har jag tagit med.

Klockaren skulle vara en gudfruktig, ärbar och stilla person, som 
förde ett tuktigt leverne. Han skulle obehindrat kunna svensk 
och latinsk stil, tryckt eller skriven, med säker hand på pennan, 
och säker grund till ordens stavning. Han borde äga en fyllig, ren 
och böjlig röst, samt äga den insikt i tonkonsten, att han efter en 
given ton kan begynna och under bibehållande av tonens läge, 
med eller utan orgel sjunga alla psalmer och kyrkosånger. Han 
skulle vidare kunna den katekes som till allmänt bruk antagits, 
samt öppna åder och vaccinera. För detta sistnämnda skulle han 
erhålla skälig ersättning.

I slutet av 1700-talet hade man i utlandet börjat framställa 
ett vaccin mot den fruktade sjukdomen smittkoppor. Det blev 
i många socknar klockaren som fick sig tilldelad uppgiften att 
vaccinera barnen. I Villstad innehade Mattias Lagerstedt denna 
syssla i nära 60 år.  Han måste varit en mycket duktig vaccinatör 
för han tilldelades både diplom och medalj som tack för sitt 
arbete.

Klockaren skulle nogsamt hålla uppsikt över kyrkans inventarier 
och skyndsamt meddela kyrkvärdarna om något blev slitet och 
borde bytas. Om något blev skadat på grund av klockarens slarv 
fick han själv ersätta skadan. Kyrkan var en sträng husbonde. 
Han ansvarade även för kyrkans nycklar och hade som sin 
uppgift att öppna och låsa kyrkan vid alla gudstjänster och 
förrättningar. Lediga helger, semestrar eller pensioner fanns 
inte på den tiden – man arbetade tills man dog. I Villstad fanns 
i mitten av 1700-talet en klockare som hade blivit mycket 
gammal och skröplig. Sockenstämman beslöt att, trots att 
den gamle fortfarande levde, anställa ny klockare. Klockaren 
ansvarade även för att kyrkan blev städad några gånger om året. 
Till detta fick han ta hjälp av orgeltramparen och gummorna 
i fattigstugan. Som bekant blev det under 1800-talet så att 
klockaren även innehade folkskollärartjänsten i socknen, men 
mer om detta en annan gång.

Den berömde prosten Daniel Nordin som av biskop Tegnér 
i Växjö kallades biskopen i Västbo utformade själv en 
klockarinstruktion i början av 1800-talet där det även ingick i 
klockarens sysslor att värma kyrkoherdens bastu när denne och 
hans familj skulle bada. Som ersättning för detta arbete skulle 
han årligen erhåll ett par raggsockar. Ja, det var verkligen så! 
”Klockarefar ska allt bestyra”.

Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på 
jorden! Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon 
grundad av Herrens hand. Byggd till hans tempel i Norden.

Sven Jarl
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”Att se barnen hungriga gjorde 
fruktansvärt ont” 

Asenaku Beyale är cirka 35 år gammal och bor i byn Robbit, 
Etiopien, med sin man Adem Ali och deras barn. Tack vare Svenska 
kyrkans projekt i regionen har de själva arbetat sig bort från 
hjälplöshet och hunger. De äger djur, odlar grönsaker och kan plöja 
sin mark med egna oxar. Livet är tryggare, men framtiden ser skör 
ut. Redan idag påverkar klimatförändringarna jordbruket. Här 
berättar Asnaku:

”Vår fattigdom var värre innan. Vi har alltid haft mark, men då hade 
vi ingen oxe, så vi fick låna oxar att plöja marken med. Det fick vi 
betala med delar av skörden, vilket gjorde det svårt att få maten 
att räcka. Det går väl an att som förälder vara hungrig, men att se 
mina barn hungriga gjorde fruktansvärt ont. Jag fick ta med barnen 
till släktingar för att de skulle få mat. När jag flyttade tillbaka kom 
vi med i projektet som Mekane Yesuskyrkan har. Det har förändrat 
vårt liv. 

Projektet gav mig två getter och jag 
kunde börja föda upp djur. Framför allt 
kunde jag börja ge barnen mat. 
Nu kan jag låna pengar från gruppen 
och köpa det jag behöver. När jag 
betalar tillbaka gör jag det till en rättvis 
ränta. Till slut kunde vi köpa egna oxar 
och började plöja vår egen mark. 
Nu har vi också en åsna och vi odlar grönsaker. 
Projektet och kvinnogruppen har gjort att jag kan bidra till 
samhället. 

Jag önskar att mina barn ska få ett bättre liv. Som jordbrukare är 
annars vår stora oro vädret. Regnen blir allt värre och svårare för 
oss. Min man och jag arbetar tillsammans och det har vi gjort hela 
vårt liv, vi delar oron. Det enda som kunde splittra oss var hunger. 

Jag är så tacksam över projektet, och alla människor som stödjer 
det. Jag är tacksam över att ha få berättat min historia eftersom det 
sällan är någon som är intresserad av, eller bryr sig om oss, som är 
marginaliserade; vi som lever på undantag. Att få bli lyssnad till, och 
att någon vill besöka mig för att höra min historia gör mig lycklig.”

Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig mätta. Tusentals barn 
dör varje dag på grund av för lite mat och näringsbrist. Ändå räcker 
jordens resurser till oss alla. Stöd Svenska kyrkans internationella 
arbete under fastan!

Så här kan du ge:
Vid många gudstjänster under fastan eller
Sms:a MAT till 72905, eller
Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/gavoshopen
Swisha valfritt belopp till 9001223
Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223

Varje församling uppmärksammar kampanjen på 
olika sätt, håll utkik på hemsidan och facebook.

Under Fastetiden före påsk fastar vi genom att ge andra mat!   

KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2017-01-20  - Manusstopp: 2016-12-12 
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2017 -05 -12
Material till oss senast: 2017-04-01  - Ansvarig utgivare: Anders Hullfors  Redaktör: Ingemar Nilson  - Upplaga: 13 700 exemplar
Redaktionen: Anna Svenningsson, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner och Katarina Löf 
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Som präst bland sverigefinnar 

Lite över 30 år har vi bott i Gislaved. Jag har jobbat som präst 
bland finsktalande. Min man Arto har jobbat som vaktmästare 
i pastoratet närmare 25 år innan han gick i pension för 3 år 
sedan. Nu är det min tur.

Jag har haft gudstjänster och bibelkvällar, hembesök, 
dop och begravningar i huvudsak i Gislaved-Värnamo-
Jönköpingsområdet. Samt ett par gånger om året i Nässjö, 
Vetlanda, Oskarshamn, Kalmar, Alvesta, Markaryd, Hyltebruk... 
Finska stiftsdagar har vi haft på Tallnäs, och under tidigare åren 
vårutflykter till Kastlösa på Öland.

Jag är oerhört tacksam för dessa år. För många varma och 
fina människor som jag fått lära känna. För att jag fått vara 
med i arbetet som jag upplever som viktigt. Jag är tacksam 
för vår fina sånggrupp i Gislaved och gudstjänstbesökare, 
gemenskapen och alla som tar ansvar på olika sätt. Och 
tacksam för att jag fått vara ganska frisk. Två gånger har jag 
råkat ut för en olycka i trafiken under dessa 30 år, men inte 
blivit skadad vid de tillfällena. Arto har varit till väldigt stort 
stöd för mig och ofta kört bil på längre resor.

Vi vill gärna fortsätta som frivilliga i kyrkans finska verksamhet 
i Gislaved och eventuellt även på andra ställen om vi får ha 
hälsan i behåll. Släkt och vänner vill vi träffa i Finland. Och 
delta i stilla retreater eller andliga sommarkonferenser där, 
men vi planerar inte att flytta till Finland åtminstone i den 
närmaste framtiden. Kanske har vi lite mer tid för natur och 
fågelskådning nu när våren kommer. Och gärna tid för stillhet 
och bön, så att vår Mästare får tillfälle att visa vad Han vill att vi 
skall göra.

Hyvä ystävä! Kirkon suomenkielinen toiminta jatkuu 
Gislavedissa. Tervetuloa mukaan messuun ja kirkkokahville 
lauantaina 11/2 klo 14 ja muihin tapahtumiin. Minuun 
ja Artoon saa mielellään ottaa yhteyttä, kun on huolia ja 
esirukouksen tarvetta tai toivomuksia kirkon suomenkielisestä 
työstä.

Tack Anna-Liisa!

En av mina första uppgifter som kyrkoherde var att 
välkomna Anna-Liisa som praktikant före hennes 
prästvigning. 

En del undrade över varför hon och hennes man Arto satt 
och pratade under gudstjänsterna… Man förstod inte att 
hon tolkade det jag sa i gudstjänsten åt sin man som inte 
var så bra på svenska. 

För mig är det en tydlig bild för det arbete som hon skulle 
utföra i Gislaved under många år: Stödja sina medmänniskor 
som är finsktalande.

Mycket av hennes arbete, tillsammans med Arto och finska 
församlingskretsen, har skett i det tysta. Men tack för det ni 
gjort och det ni fortsätter att göra som pensionärer!

/ Ingemar Nilson

Siunattua kevätaikaa! terveisin Anna-Liisa Kantola

Ha det så bra! 
Gud välsigne Dig!
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Anderstorps 
församlings barn- 
och ungdomsgrupper 
startar igen vecka 4!
Mer information finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/anderstorp 
Babycaféet är denna termin på ojämna veckor 
och startar tisdagen den 31 januari.

Välkomna hälsar Marita och Ann-Sofie
Telefon: 0371-58 70 65 eller 58 70 38

Påskvandring
Tisdagen den 4 april är det dags för påskvandring igen!
Vartannat år gör vi den här satsningen tillsammans 
med Equmeniakyrkan och i år är det dags igen. 

Du är välkommen att vandra med och få till dig 
påskens budskap: från intåget i Jerusalem ända till 
himmelsfärden. 

I år kan du välja mellan två tider: 18.30 och 19.00. 
Start i Equmeniakyrkan.

Välkommen! 

Mina bästa kakrecept
Vi kommer under våren att samla in ett eller två recept på 
dina favoritkakor. Recepten kommer sedan att sammanställas 
i ett häfte som kommer att säljas till förmån för Svenska 
Kyrkans internationella arbete. 
Första försäljningsdag blir vid Palmsöndagens kakbuffé!

 
Från 2015 års Påskvandring. 

Johannes
I januari 2011 började jag som präst i Anderstorps 
församling och lite senare i april flyttade familjen med. 
Jag och Jenny kände att vi ville pröva något annat än det 
hemtama och välkända i Varberg. Det var spännande, läskigt 
och jobbigt. Vi hade många funderingar om vi gjorde rätt 
gentemot våra barn. 

Nu när vi flyttat tillbaka till Varberg igen kan vi konstatera 
att vi är glada över åren i Anderstorp. Personligen har det 
varit utvecklande för mig som präst. Jag har blivit tryggare i 
den rollen – inte minst genom allt det jag fått tillbaka av er. 
Anderstorps församling rymmer många fina människor. 

Vi är glada över att ha fått lärt 
känna flera av er. Tack för de 
här åren! Efter trettondedags 
helgen slutar jag i Anderstorp 
och börjar istället i Burseryd 
så jag blir kvar i pastoratet 
ett tag till. Vi kanske ses.

Jag vill önska er alla 
Guds välsignelse.
/Johannes Ivarsson

Ljugarebänken

mötesplats för män på Klockaregårdens Träffpunkt.

Onsdagar 1 februari, 1 mars, 5 april, 

och 3 maj kl 14:30 – 16:00

Kaffe till självkostnadspris.

Samtalsledare: Kent Jönsson
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ÄR DU SUGEN PÅ ATT PROVA 
PÅ GOSPELSÅNG FÖR EN DAG?
Välkommen till en gospeldag med Lasse Axelsson 
i Anderstorps kyrka söndagen 26 mars.
Dagen kommer bestå av övning, lunch, fika och avslutas med en 
gospelgudstjänst kl. 18.00
Kostnad 250:-/sångare (noter, fika och lunch ingår) 
Anmälan till petra.dyeson@svenskakyrkan.se senast 5 mars.

Avslutar min tjänst som kyrkomusiker
Den 1 januari kommer jag att avsluta min tjänst
som kyrkomusiker i Anderstorps församling. 
Jag kommer att fortsätta arbeta som musiker 
inom pastoratet, nämligen i Gislaveds församling. 
Tack för allt gott jag fått i Anderstorp. 
Michal Wodrowski, organist

Tack, tack, tack!
För sjutton år sedan sökte jag tjänsten som diakoniassistent 
i Anderstorps församling och fick den! Det var med spänd 
förväntan, som jag flyttade hit och började mitt nya jobb. Något av 
det jag uppskattade allra mest, var att få bli en del i ett arbetslag. 
Det var så skönt att ha arbetskamrater att bolla olika frågor med, 
inte bara då jag var ny och oerfaren utan även därefter. Tack för 
vad ni betytt för mig genom åren!

Jag minns hur trött jag var av allt det nya den första tiden: ny 
bostadsort, nytt arbete, ny organisation, nya ansikten ... Vad 
hade jag gett mig in på?! Ni anderstorpsbor mötte mig med 
hjälpsamhet, vänlighet och förtroende, och det hjälpte mig att 
hitta min plats och känna mig som hemma. Sedan har åren rullat 
på med uppförslut och nedförsbackar - för det är ju så livet är - och 
jag har trivts väldigt bra. Tusen tack!

Ofta har jag haft anledning att känna mig riktigt rik och då tänker 
jag på alla er frivilliga medarbetare i det diakonala arbetet. Ni har 
varit ovärderliga och det är tack vare er som så mycket har blivit 
gjort. En kan inte göra allt, men alla kan göra något! Det har ni 
bevisat. Tusen tack för alla era insatser! 

Gudstjänstlivet och bönegemenskapen har betytt mycket för mig. 
Att få mötas och dela det allra innersta med andra kan inte nog 
uppskattas. Tack för alla de gånger då vi mötts i gudstjänster och 
bönestunder!

Mötesplatsen på Månsgatan är nog 
det roligaste jag har varit med och 
startat. Ibland har jag varit trött 
då jag gått dit, men på hemvägen 
har jag alltid varit glad. Projektet 
hade inte gått att genomföra utan 
en medarbetares goda hjärta, flera 
frivilliga vänner och ett välvilligt 
kyrko-/församlingsråd. Och det hade 
inte blivit något av det om vi inte fått 
några besökare. Till er vill jag säga ett 
extra varmt tack!

Nu är det dags för mig att gå i mål och 
under vårterminen lämnar jag min 
tjänst och blir pensionär. Jag kommer säkert att sakna arbetet och 
mina arbetskamrater framöver, men jag kommer nog inte att sitta 
sysslolös heller. Det kanske går för mig som för så många andra 
pensionärer: jag får mer att göra än någonsin tidigare i livet!

Till sist vill jag uttrycka mitt tack till Gud för att jag fått stå i hans 
tjänst. Tack för vägledning, tack för kraft och tack för glädje! 

Med vänlig hälsning,
Kerstin Andersson

Soppluncher i 

församlingshemmet

Onsdagar 1 februari, 1 mars, 5 april 

och 3 maj kl 12:00. Kostnad: 40 kr

Kl 11:45 andakt i Mariakapellet

Kafferepet 
en stunds gemenskap kring kaffebordet.

Tisdagar 17 januari, 14 februari  

kl 14:00 – 16:00 i församlingshemmet

Kostnad: 30 kr. Lotteri och andakt.

VÄLKOMNA!!
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GUDSTJÄNSTER 
JAN 22 3:e sönd efter trettondag 10.00  Gudstjänst i Mariakapellet
 29 4:e sönd efter trettondag 10.00  Mässa i Mariakapellet

FEB 5 Kyndelsmässodagen 14.00  Gudstjänst för små och 
    stora med dopfest
 12 Septuagesima 18.00  Stilla mässa
 19 Sexagesima 14.00  Gudstjänst
 26 Fastlagsöndagen 14.00  Högmässa, gospelkören

MARS 1 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet 
 5 1:a sönd i fastan 10.00  Gudstjänst
 12 2:a sönd i fastan 10.00  Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan
 19 3:e sönd i fastan 10.00  Högmässa
 26 Jungfru Marie Beb. dag 18.00  Gospelgudstjänst

APRIL 2 5:e sönd i fastan 10.00  Högmässa
 9 Palmsöndag 14.00  Gudstjänst
 13 Skärtorsdag 19.00  Mässa
 14 Långfredag 10.00  Gudstjänst med Via Dolorosa
 16 Påskdagen 10.00  Familjemässa
 17 Annandag påsk 17.00  Mässa i Mariakapellet. Enkel mat efteråt.
 23 2:a sönd i påsktiden 10.00  Gudstjänst
 26 Onsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Mariakapellet
 30 3:e sönd i påsktiden 10.00  Högmässa

MAJ  5 4:e sönd i påsktiden 10.00  Gudstjänst
 14 5:e sönd i påsktiden 18.00  Stilla mässa

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
FACEBOOKSpagettigudstjänst

        har vi två gånger under terminen.
           I vår blir det den 1 mars och den   
         26 april. Tiden är som vanligt 
        17.00 i Mariakapellet. 

        En enkel gudstjänst för de minsta 
     som avslutas med spagetti och 
köttfärssås.

Gospelkören

Gospelkören övar i församlingshemmet ca 3 gånger/

månad, oftast tisdagar kl. 18.30-20.00

Vi sjunger lite gospel men också mycket annat. 

Start tisdag 24/1. Välkommen med!

Händer i fastan och lite före ….

förutom våra vanliga gudstjänster…

19 februari kl 14 Luthergudstjänst med munkar

26 februari kl 14 Fastlagssöndagen. 

Semlor efteråt i församlingshemmet.

26 mars kl 18 Gospelgudstjänst 

Våfflor kl. 16-17.30 i församlingshemmet

9 april kl 14 Palmsöndagen. 

Gudstjänst med kakbuffé efteråt.

Detaljerat program kommer senare.

Världsböndagen 

firas torsdagen den 2 mars i 

församlingshemmet. 

Se annons i dagspressen.

Kafferepet 
en stunds gemenskap kring kaffebordet.

Tisdagar 17 januari, 14 februari  

kl 14:00 – 16:00 i församlingshemmet

Kostnad: 30 kr. Lotteri och andakt.
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Välkommen Johannes!
I början av det nya året börjar Johannes Ivarsson sin tjänst som 
präst hos oss i Burseryds församling.
Den 5 februari, i Södra Hestra kyrka, välkomnar vi Johannes med 
ljusgudstjänst och tårtbuffe.  Då får vi församlingsbor möjlighet 
att medverka med sång och ljuständning, smaka goda tårtor 
och inte minst träffa Johannes. Vi hoppas att han ska trivas i sitt 
arbete med församlingens personal, ideella medarbetare samt oss 
förtroendevalda och ser verkligen fram emot att få hälsa honom 
välkommen.
/ Ylva 
Ordf församlingsrådet

Välkommen som präst i Burseryds församling. Johannes, vem är 
du? Kan du berätta lite om dig själv?
- Jag är 43 år och bor i Varberg tillsammans med min fru Jenny 
och våra 4 barn mellan 18 och 10 år. Dit flyttade vi tillbaka i 
somras efter drygt 5 år i Anderstorp. Förutom familjen är mitt 
fritidsintresse fiske, en riktig favorit är gösfiske i Fegen en fin 
sommarkväll.

Du kommer från tjänst i Anderstorp till Burseryd. 
Hur känns det?
- Det känns spännande att få lära känna en ny församling. 
Anderstorp är en kyrka med ett församlingshem, Burseryd mer 
utsträckt med flera kyrkor. Det blir ett annat sätt att arbeta med 
möjlighet att förvalta och utveckla olika lokala variationer och 
traditioner.

Vad brinner du för? 
Vad tror du är viktigt för kyrkan i Sverige idag?
- Två ledord för mig är bön och arbete. I bönen och gudstjänsten 
fördjupas vår relation med Gud. Människor märker om vi i kyrkan 
ber eller inte. Genom bönen tror jag att vi rätt kan sortera vad vi 
behöver prioritera i våra församlingar. Mycket är bra och viktigt, 
men allt är inte nödvändigt att göra. Barmhärtighet och nöd för de 
utsatta är en självklarhet.

 Kaffe eller thé? Kaffe
 Fotboll eller hockey? Fotboll
 Kött eller vegetariskt? Vegetariskt
 Bön eller arbete? Både och (se ovan)
 Bok eller film? Bok
 Jul eller påsk? Jul
 Idol eller På spåret? På spåret
 Text tv eller Rapport? Rapport
 Mässa eller gudstjänst? Mässa
 

Det händer i församlingshemmen

Soppluncher i Södra Hestra kl 13.00
26 januari Svante och Eva Annerhult ”Med hjärtat i Etiopien”
23 februari sång och musik med Katarina Löf
23 mars bildspel av och med Åke Lövgren
  
Påskbuffé
13 april 13.00 Bengt Olof Hoof underhåller med programmet 
”Får jag lämna några blommor”. Vi avslutar med mässa 
kl 15.00 i Södra Hestra kyrka. Anmälan till Anita Andersson 
tel 0371-361 91 senast 7 april

Vårlunch
11 maj kl 13.00 Underhållning av Anita Andersson & Eva 
Jansson. Anmälan till Anita Andersson tel 0371-361 91 
senast 5 maj

Soppluncher i Burseryd kl 13.00
9 februari Torsten Gunnarsson sjunger och kåserar om vårens visor
9 mars Kaj och Majvor Alvén berättar om projektet i Nepal till 
minne av sin son Tim 
6 april Födelsedagskalas Eva Jansson underhåller

Burseryds kyrkliga syförening träffas i 
församlingshemmet kl 18.30
7 februari , 7 mars, 4 april och 2 maj

Auktion i Burseryds församlingshem
18 mars kl 14.30. Vill du skänka något till lotterier eller auktion 
är det varmt välkommet hälsar Burseryds syförening

Musikcafé med musikskolans elever
22 mars kl 18.30 Servering av kvällsmacka
till förmån för fasteinsamlingen

Våffelcaféer i Gryteryds sockenstuga kl 15.00
15 februari Margareta Eklund berättar om Röda korset
15 mars Ylva och Owe Ericsson underhåller med sång och spel
19 april Gemensamt födelsedagskalas för Broaryd/Gryteryd 
Eva Jansson underhåller

Vårfest i Gryteryds sockenstuga
17 maj kl 18.30 

Symötena i Gryteryd  startar
23 januari kl 18.00 hos Gull-Britt Jacobsson i Eldshestra
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Gruppstart för barnverksamheten är v 4. 
Vi träffas i respektive församlingshem, samma tider 
som höstterminen. 

Stor & liten i Broaryd tisdagar 9.30-11.00
Stor & liten i Burseryd torsdagar 9.30-11.00
Miniorer i Broaryd tisdagar 13.30-15.00 
(vi möter vid skolan 13.15)
Miniorer i Burseryd 
onsdagar 13.30-15.00 
(vi möter vid skolan 13.15)
Juniorer i Burseryd 
torsdagar 15.00-16.30

Har du några frågor, 
ring församlingsassistent
Åsa Nielsen 0371-585684

Varmt välkomna! 

14 maj Församlingsdag och 
vårfest i Sandvik
Välkomna till en härlig eftermiddag i 
gemenskapens tecken, en vårfest för alla! 
Vi börjar med familjegudstjänst kl 15.00 i 
Sandviks kyrka där alla barn i barnverksamheten 
medverkar och har vernissage på sina fina alster 
som de gjort under terminen. Efter gudstjänsten har man 
egen fikakorg i gröngräset och under eftermiddagen blir det 
ponnyridning, ansiktsmålning, tipspromenad, fiskdamm, lekar 
och annat kul! En eftermiddag för alla åldrar.

DET VAR DÅ - FEST OCH FADÄS.
Det är alltid fest när man får vara med och förrätta vigsel. Alla är 
glada och många är spända inför det som sker – inte minst brukar 
det gälla brudparet i fråga. Ibland blir det inte som planerat, trots 
övning och ritual.

Vid ett tillfälle upptäckte jag när jag kom fram till altaret att 
brudparet följde med mig innanför altarringen. Det var inte alls 
meningen. Det gällde då att på ett varsamt sätt försöka att få 
brudparet att återgå till den rätta platsen i kyrkan.  En annan gång 
hade brudgummen ett hål i fickan där vigselringen låg. Efter febrilt 
letande upptäcktes fadäsen. Inget annat val än att försöka hitta 
ringen någonstans innanför kavajens foder. Brudparet fick inför 
församlingen hjälpas åt att ”fösa” ringen mot hålet i fickan för att 
få tag i den. Ett både pinsamt – och muntert – inslag i en i övrigt 
väl inövad vigselakt. 

Allra mest förvånad blev jag den gången för länge sedan när jag 
från altaret vände mig mot brudparet för att hålla vigseltal och 
överlämna vigselbevis, och upptäckte då att brudparet redan 
hade lämnat kyrkan. Vaktmästaren i fråga lyckades hejda paret i 
vapenhuset och få dem att vända om och inse att akten ännu inte 
var avslutad.  

Vid några tillfällen har det blivit mer spänning och dramatik än vad 
som varit önskvärt när brudgummen (!) av något skäl har svimmat 
framme vid altarringen. Det går ju även att säga sitt JA i sittande 
ställning, men nödvändigt är ändå att man gör det i vaket tillstånd!

Detta om ”extra” händelser vid vigsel. I de nämnda fallen har allt 
ordnat sig till sist. Hoppas att alla kunnat ”gå vidare” in i goda 
relationer.  /Lars Eklund

Sandviks kyrka vaknar 

upp ur vintervilan och är 

åter öppen från 

skärtorsdagen 13/4 .

Kyrkokören i Burseryd startar vårterminen 

torsdagen 26/1 kl 18.30 och 

Kyrkokören Glädjen, Broaryd den 2/2 kl 19.00.
Py Bäckman i Södra Hestra kyrka Söndagen den 12 mars 
kl 18.00 Burseryds kyrkokör och kyrkokören Glädjen framför 
tillsammans med Py Bäckman och pianisten Ann Marie 
Henning hennes så välkända och älskade sånger.
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GUDSTJÄNSTER
JAN 22 3:e sön e trettondedag jul 10.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka, kyrkkaffe
   15.00 Mässa i församlingshemmet i Broaryd, kyrkkaffe
 29 4:e sön e trettondedag jul 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
FEB 5 Kyndelsmässodagen 15.00 Ljusgudstjänst i Södra Hestra kyrka. Välkomnande av Johannes  
    Ivarsson, kyrkokörerna medverkar & efteråt kyrkkaffe med tårtbuffé
 12 Septuagesima 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Gudstjänst i Gryteryds kyrka
 19 Sexagesima 10.00 Mässa i församlingshemmet i Broaryd
   15.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka
 26 Fastlagssöndagen 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, körgrupp, kyrkkaffe med semlor & 
    lotterier & brödförsäljning
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, körgrupp, kaffeservering med semlor
MARS  1 Askonsdagen 09.00 Askonsdagsmässa i Södra Hestra kyrka
   19.00 Askonsdagsmässa i Burseryds kyrka
 5 1:a sön i fastan 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka, kyrkkaffe
 12 2:a sön i fastan 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Konsert i Södra Hestra kyrka med Py Bäckman och 
    församlingens kyrkokörer
 19 3:e sön i fastan 10.00 Mässa i Burseryds kyrka
   15.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka
 26 J Marie bebådelsedag 11.00 Familjegudstjänst i Burseryds kyrka, kyrklunch och lotterier
   18.00 Sinnesromässa i Gryteryds kyrka
APRIL 2 5:e sön i fastan 15.00 Gudstjänst i Hällabäck kyrksal, kaffeservering
   18.00 Lovsångsmässa i Södra Hestra kyrka, körgrupp
 9 Palmsöndagen 10.00 Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka, barnkören ”Optimisterna” 
    medverkar, kyrkkaffe med gofika samt lotterier & 
    brödförsäljning& ”Skivor till kaffet” 
   15.00 Mässa i Burseryds kyrka
 13 Skärtorsdagen 15.00 Skärtorsdagsmässa i Södra Hestra kyrka, körgrupp
   19.00 Skärtorsdagsmässa i Burseryds kyrka, kyrkokören
 14 Långfredagen 15.00 Musikgudstjänst i Gryteryds kyrka
   17.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka
 16 Påskdagen 10.00 Jublande påskgudstjänst i Burseryds kyrka, kyrkokören
 17 Annandag påsk 15.00 Gudstjänst i Hällabäck, kaffeservering
   18.00 Påskens sånger & psalmer i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen
 23 2:a sön i påsktiden 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe
   15.00 Gudstjänst i Sandviks kyrka
 30 3:e sön i påsktiden 10.00 Mässa i Burserys kyrka
Maj 7 4:e sön i påsktiden 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering
 14 5:e sön i påsktiden 15.00 Församlingsdag i Sandvik med gudstjänst och allehanda aktiviteter, 
    se info sidan 9

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

Gilla oss på
FACEBOOK
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Samtal Om Sorg (SOS) I GISLAVED 
Vi samlas 6 gånger under våren med början onsdagen den 
15 februari och fortsätter följande onsdagar:

1, 15 och 29 mars, 12 och 19 april. Kl 14.00-16.00.
Vi börjar med kaffe/te och smörgås och avslutar med 
andakt. Samlingarna är i Biblioteket (Gamla lägenheten) i 
församlingshemmet. 

Vi samtalar bl a om: Hur har livet varit, hur det blev när 
döden inträffade, sorgens olika faser, hur framtiden ser ut…
Ingen anmälan krävs för några träffar.

Nu är soppluncherna tillbaka i 
Gislaveds församlingshem! 
Vi firade sista soppan i Gyllenfors med många gäster, god 
gemenskap och barn från Änglabus som sjöng sånger i 
Advent. Hedvigsoppa och Ris á la Malta hade strykande 
åtgång så soppdamerna kunde skänka 5000 kr till 
Julinsamlingen ”Låt fler barn få fylla fem”. 
Tack till soppdamerna och alla gäster!

Tisdagar kl 12-13: 14 februari, 14 mars, 11 april och 9 maj

Välkomna!

Sackeusboden öppen i Gislaveds 
församlingshem! 
Torsdagar kl 15-19 kan man köpa rättvisemärkta 
och kravmärkta produkter i Gislaveds 
församlingshem. Prydnadssaker, leksaker, godis, 

kaffe, te, handarbeten mm. När vi handlar 
i Sackeusboden blir det verkligen hjälp till 
självhjälp. Vi stöder människors utveckling i 
fattiga länder så att man kan försörja sig själva.

Välkommen till Sackeusboden!

Stickcafé
i Gislaveds församlingshem 

Måndagar kl 14-16: 

23/16/2 20/2 6/3 20/3 och 3/4.

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

Varmt välkomna! 
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GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
JAN 22 3:e sönd e trettondedagen 11.00 Högmässa
 29 4:e sönd e trettondedagen 11.00 Högmässa

FEB 5 Kyndelsmässodagen 11.00 Gudstjänst
 8 Onsdag 18.30 Musikgudstjänst med 
    Con Brio och Vivace från 
    Gislaveds musikskola. 
 12 Septuagesima 18.00 Musikgudstjänst
    Hela kyrkan sjunger. Gislaveds kyrkokör m.fl
 19 Sexagesima 11.00 Högmässa
 26 Fastlagssöndagen 11.00 Högmässa. ”I Ikonens teckan”

MARS 5 1:a sönd i fastan 18:00 Musikgudstjänst. Gislaveds kammarkör.
 12 2:a sönd i fastan 16.00 Musikgudstjänst. Vigseltema.  Konfirmanderna går mannekäng.
 19 3:e sönd i fastan 11.00 Högmässa 
 26 Jungfru Marie bebådelsedag 18.00 Musikgudstjänst i Marias fotspår. Gislaveds kyrkokör. 

APRIL 2 5:e sönd i fastan 11.00 Högmässa
 9 Palmsöndagen 11.00 Högmässa
 10 Måndag 18.30 Passionsandakt
 11 Tisdag 18.30 Passionsandakt
 12 Onsdag 18.30 Passionsandakt
 13 Skärtorsdagen 18.30 Mässa. Gislaveds kyrkokör.
 14 Långfredagen 11.00 Gudstjänst
 16 Påskdagen 11.00 Familjegudstjänst. Påskmusikal med alla barnen 
    i verksamheten, kyrkokören.
 23 2:a sönd i Påsktiden 11.00 Högmässa
 30 3:e sönd i Påsktiden 11.00 Högmässa

MAJ 7 4:e sönd i Påsktiden 18.00 Musikgudstjänst. Gislaveds gospel och musiker.
 14 5:e sönd i Påsktiden 11.00 Högmässa

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

Ekumeniska bönegrupp 
har avslutning före Jul hos Solveig och 
Karl-Georg Eriksson. Under våren samlas 
vi varje måndag kl 18.30 i Gislaveds 
församlingshem. 

Välkommen med!
Gilla oss på
FACEBOOK

Mässa varje 

onsdag kl. 18.30
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GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
JAN 22 3:e sönd e trettondedagen 18.00 Gudstjänst
 29 4:e sönd e trettondedagen 18.00 Gudstjänst

FEB 5 Kyndelsmässodagen 18.00  Söndagsmusik
 12 Septuagesima 11.00  Högmässa
 19 Sexagesima 18.00  Gudstjänst
 26 Fastlagssöndagen 18.00  Söndagsmusik. Cantamus damkör.

MARS 5 1:a sönd i fastan 11.00  Högmässa
 19 3:e sönd i fastan 18.00  Söndagsmusik
 26 Jungfru Marie bebådelsedag 11.00  Högmässa

APRIL 2 5:e sönd i fastan 18.00 Söndagsmusik
 9 Palmsöndagen 18.00  Gudstjänst
 14 Långfredagen  18.00  Aftonsång. 
    Sångensemble
 17 Annandag påsk  11.00  Högmässa
 23 2:a sönd i Påsktiden  18.00  Gudstjänst
 30 3:e sönd i Påsktiden  14.00  Gudstjänst

MAJ 7 4:e sönd i Påsktiden  11.00  Högmässa
 14 5:e sönd i Påsktiden  18.00  Musikgudstjänst

BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
JAN 22 3:e sönd e trettondedagen 11.00  Högmässa

FEB 5 Kyndelsmässodagen  14.00  Gudstjänst
 19 Sexagesima  11.00  Högmässa. Gislaveds manskör.

MARS 5 1:a sönd i fastan  18:00  Gudstjänst
 19 3:e sönd i fastan  11.00  Gudstjänst

APRIL 2 5:e sönd i fastan  11.00  Gudstjänst. Ingvar Larsson och Ingemar Nilson, gitarr
    Kjell Jansson, bas. Karl-Gustav Johansson 
    och Lars Olsson, dragspel
 9 Palmsöndagen  14.00  Gudstjänst
 13 Skärtorsdag  18.00  Mässa
 14 Långfredagen  11.00  Gudstjänst
 16 Påskdagen  14.00  Högmässa

MAJ 14 5:e sönd i Påsktiden  14.00  Gudstjänst

Soppluncher

Vi serverar sopplunch i 

församlingshemmet följande tisdagar 

kl 12.00:  7/2 7/4 4/3 och 16/5.

Mässa varje 

onsdag kl. 18.30
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JAN 22 3:e sönd e trettondedagen  18.00  Gudstjänst
 29 4:e sönd e trettondedagen  11.00  Högmässa

FEB 4 Lördag  18.00  Helgmålsbön och därefter 
    grötfest i församlingshemmet.
 12 Septuagesima  11.00  Gudstjänst
 19 Sexagesima  18.00  Gudstjänst
 26 Fastlagssöndagen  15.00  Körcafé. Våthult-Bosebo 
    kyrkokör och instrumentalister.
 
MARS 9 Torsdag  17.00  Passionsandakt
 12 2:a sönd i fastan  09.30  Gudstjänst
 19 3:e sönd i fastan  18.00  Gudstjänst

APRIL 4 Tisdag  17.00  Spagettigudstjänst
 14 Långfredagen  09.30  Gudstjänst
 16 Påskdagen  11.00  Högmässa
    Våthult-Bosebo kyrkokör.

MAJ 7 4:e sönd i Påsktiden  11.00  Gudstjänst

Syföreningens auktion i Våthult 
Det var hög stämning när kyrkliga syföreningen bjöd in till 
auktion lördagen den 19 november. Fullt med människor runt 
de dukade borden. Blickarna var riktade mot allt det som skulle 
säljas, bakverk, handarbeten, hemstöpta ljus, konstverk, kransar, 
dekorationer och inte minst de kittlande lottringarna.

Auktionen inleddes med andakt av Ingemar Nilson. Kaffe och 
hembakta kakor värmde upp folket så att buden sedan haglade 
när Mona Petersson förde klubban. Det var inga problem att få 
till höga bud, det högsta var 2300 för en tavla målad av Tomas 
Andersson. Hela behållningen blev lite drygt 26000 kr som detta 
år går till ”Min stora dag”. Min stora dag förverkligar drömmar för 
barn med svåra sjukdomar.
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Husförhör i Bosebo 
Bosebo är den minsta församlingen i Gislaveds pastorat. Det gäller 
att hjälpas åt om det praktiska skall fungera. Gemenskapen mellan 
människor är viktig. Så odlades gemenskapen vid höstens tre 
husförhör. Ingemar Nilson berättade om psalmbokens framväxt 
och den senaste psalmboken som fyllt 30 år. Och det sjöngs 
psalmer till sena kvällen… I pausen bjöd värdparen på kaffe med 
mycket gott till.

BO
SE

BOBOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER
JAN 29 4:e sönd e trettondedagen 09.30 Gudstjänst

FEB 5 Kyndelsmässodagen 16.00  Ljusgudstjänst med alla barn i 
    verksamheten. Våthult-Bosebo 
    kyrkokör och instrumentalister. 
    Korvgrillning
 12 Septuagesima  09.30  Högmässa

MARS 5 1:a sönd i fastan  11.00  Gudstjänst
 12 2:e sönd i fastan  11.00  Högmässa
 14 Tisdag  18.30  Passionsandakt. Våthult-Bosebo kyrkokör.
 26 J Maria Bebådelsedag  15.00  Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör.

APRIL 2 5:e sönd i fastan  18.00  Gudstjänst
 13 Skärtorsdag  19.30   Mässa
 16 Påskdagen  09.30   Gudstjänst. Våthult-Bosebo kyrkokör.
 23 2:a sönd i Påsktiden   09.30  Gudstjänst

MAJ 7 4:e sönd i Påsktiden  09.30  Gudstjänst
 14 5:e sönd i Påsktiden  11.00  Högmässa
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Mötesplats Mogatan kommer att fortsätta på onsdagar 
och ny tid under våren. 

Vi startar onsdagen 1 februari kl 14.30-16.30
Charlotte Polson och Fresh Air

Gilla oss på
FACEBOOK

Askgravplatsen i 
Öreryd 
har fått en ljusbärare med 
plats för både vasar och ljus. 
Tillverkad av vaktmästare 
Mikael Karlsson.  

På gång i våra kyrkor.  
Lagom till jul har det kommit skåp i Hestra och Öreryd. 
Skåpen har glasmontrar som visar äldre mässkrudar. Bilden 
är från Öreryd där skåpet står under läktaren och med en 
svart mässhake i sammet med silverbroderi. I Hestra får 
man gå fram till koret och kika in i sakristian, där skåpet står 
mellan norrfönstren, och med en röd mässhake i siden. 

Under nästa år kommer Valdshult kyrka att renoveras 
utvändigt. Trä och plåt ska målas och torntaket ses över. Det 

kommer även bli en utvändig 
ramp så att man lätt ska 
kunna ta sig in i vapenhuset 
utan trappsteg. Under 
renoveringstiden kommer det 
inte bli så många ordinarie 
gudstjänster i Valdshult.

Karin Arvidsson 
Fastighetsingenjör

Svenska kyrkans unga delar ut 
julblommor i Hestra. 

Underhåll
När det inte är gräsklippning 
eller snöskottning pågår 
underhållsarbete. Här är 
det bänkarna från Öreryds 
kyrkogård som fått sig en 
upprustning. Välkommen att 
provsitta dem i vår.      

Dagledigträffar
25/1 Öreryd Bjerkesalen
22/2 Stengårdshult församlingshem
29/3 Valdshult församlingsgård

Andakter på Hestragården
Ny dag! Torsdagar kl 14.30
2/2  Mässa
2/3  Andakt
13/4 Skärtorsdagsmässa
11/5 Andakt

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra 

gudstjänster? Oavsett var du bor 

och till vilken gudstjänst du vill åka. 

Kontakta Karin Johansson 

070-301 48 69
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GUDSTJÄNSTER
JAN 22 3 sön e Trettondedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Hestra Missionskyrka. 
   18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka. 
 29 4 sön e Trettondedagen 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka.
FEB 2 Torsdag 18.30 Taizémässa. Konfirmander och juniorer medverkar. Norra Hestra kyrka.
 5 Kyndelsmässodagen 15.00 Ljusgudstjänst i Stengårdshults kyrka. 
   18.00 Ljusgudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
 12 Septugesima 11.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. 
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka. 
 19 Sexagesima  11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
   18.00 Mässa i Öreryds kyrka. 
 26 Fastlagssöndagen  11.00 Gudstjänst. Upptakt för fasteinsamlingen. 
    Norra Hestra kyrka. 
MARS 1 Askonsdagen 08.00 Askonsdagsmässa i Norra Hestra kyrka. 
 5 1 sön i fastan 11.00 Mässa i Stengårdshult. 
   16.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
 12 2 sön i fastan 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
   18.00 Mässa i Valdshults kyrka. 
 19 3 sön i fastan 15.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. 
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka. 
 22 Onsdag 09.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
 26 Jungfru Marie bebådelsedag 15.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. 
    Årets dopfamiljer bjuds in till fest! 
 28 Onsdag 18.30 Passionsandakt i Valdshults kyrka. 
APRIL 2 5 sön i fastan 11.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka. 
   18.00 ”Voffö gör di på detta viset?” En förklarad mässa 
    tillsammans med konfirmanderna. Norra Hestra kyrka. 
 9 Palmsöndagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan. Församlingarnas 
    barngrupper leder oss genom påskens berättelse. 
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka.
 13 Skärtorsdagen 18.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Norra Hestra kyrka. 
   19.30 Getsemanestund i Öreryds kyrka. 
 14 Långfredag 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kyrkokören. 
 16 Påskdagen 09.30 Ekumenisk gudstjänst i Valdshults Missionskyrka. 
    Kören Primör. Kyrkkaffe. 
   11.00 Påskdagsgudstjänst i Norra Hestra kyrka. Kyrkokören. 
 17 Annandag Påsk 15.00 Emmausvandring i Stengårdshults kyrka. 
 21 Fredag 09.30 Barngudstjänst i Stengårdshults kyrka. 
 23 2 sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. 
  30 3 sön i påsktiden 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Sändningsgudstjänst 
    inför konfirmandernas läger på båten Shalom i Oskarshamn. Kyrkfika. 
 MAJ 7 4 sön i påsktiden 15.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka. 
   18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. 
 14 5 sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka. 
   18.00 Gudstjänst i Öreryds 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

Mötesplats Mogatan kommer att fortsätta på onsdagar 
och ny tid under våren. 

Vi startar onsdagen 1 februari kl 14.30-16.30
Charlotte Polson och Fresh Air

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra 

gudstjänster? Oavsett var du bor 

och till vilken gudstjänst du vill åka. 

Kontakta Karin Johansson 

070-301 48 69

Konfirmationshelg 

20-21 maj
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Gilla oss på
FACEBOOK

Välkommen Lars-Håkan!

Den 1 november 2016 började Lars-Håkan som 
vaktmästare i Villstads församling.

Namn: Lars-Håkan Gull
Bor: Trehörnahult utanför Burseryd.
Familj: Fru Malin och två tonåringar, 
Jakob och Ebba.
Favoritpsalm: 199, Den blomstertid nu kommer.
Favoritblomma: Liljekonvalj
Favoritmat: Raggmunk med fläsk och kall mjölk
Intressen: Har ett stort idrottsintresse.

Diakonikväll om sorg med Ewa Bylander
Onsdagen den 5 april kl. 18.30  i Smålandsstenars 
församlingshem.
Se mer information på de gemensamma sidorna.

Anhöriggrupp för sörjande i Villstads församling

En personlig inbjudan kommer inom några veckor.

Andrum
Bön och meditation, vacker musik, ljuständning.

Kvällsmacka i kaffesalen.

Smålandsstenars kyrka 19.00 – 20.30.

Följande tider finns under vintern/våren: 

25/1, 22/2, 29/3, 26/4 och 31/5

Ekumenisk bön
Alla är välkomna till församlingarnas gemensamma 
bön på tisdagar kl. 9.00.
Januari/April: Pingstkyrkan. Februari/Maj: 
Equmeniakyrkan. Mars/Juni: Svenska kyrkan.

Starttider!

Stor & Liten 0 år och uppåt tillsammans med vuxen: onsdagar kl. 9.30 -11.30 med start den 25/1. Ingen anmälan!
Fredagsfika för alla barnfamiljer. För datum och tider se vår hemsida och facebook. Ingen anmälan!
Kyrkans barntimmar. För barn födda 2011-2013. Måndagar kl. 14.30-16.00. Start: 23 januari. Anmälan!
Tisdax. För barn födda 2008-2010. Tisdagar kl. 13.30-16.15. Start: 24 januari. Anmälan!
Äventyret. För barn födda 2004-2007. Onsdagar drop-in kl. 14.30-15.00 till 16.30. Start: 25 januari. Anmälan!
Mammakvällar och Pappakvällar. För datum och tider se vår hemsida.
Kyrkans Unga 13 år och uppåt: fredagar kl. 18.30-21.30 med start den 27 januari. Ingen anmälan!
Kyrkokören: tisdagar kl. 19.00 med start den 17 januari. 
Vi vill sjunga-kören: onsdagar kl. 19.00 med start den 1 februari.
Stickcaféet: måndagar varannan vecka (jämn vecka) kl. 18.30 -21.00 med start den 23 januari. Ingen anmälan.
Sykretsen: Träffas onsdagen den 8 februari kl. 14.00 i församlingshemmet.
Besökstjänsten: Start onsdagen 15 februari kl. 16.30 i församlingshemmet. 

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

 
JANUARI
20-22 Ekumenisk helg. 
 Se annons i dagspress och hemsida
25 onsdag 19.00 Andrum
29 4:e sönd e trettondagen 10.00 Mässa

FEBRUARI
5 Kyndelsmässodagen 10.00 Mässa
19 Septuagesima 10.00 Gudstjänst
19 Sexagesima 10.00 Mässa
22 onsdag 19.00 Andrum
26 Fastlagssöndagen 10.00 Familjegudstjänst

MARS
1 Askonsdagen 19.00  Askonsdagsmässa
5 1:a sönd i fastan 10.00 Mässa
12 2:a sönd i fastan 10.00 Gudstjänst
19 3:e sönd i fastan 10.00 Mässa
26 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Gudstjänst
29 onsdag 19.00 Andrum 

APRIL
2 5:e sönd i fastan 10.00 Mässa
9 Palmsöndagen 10.00 Familjegudstjänst
12 onsdag 19.00 Korsvägsandakt
14 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst
17 Annandag påsk 18.00 Påskens psalmer och sånger. 
 Vägen till Emmaus.
23 2:a sönd i Påsktiden 10.00 Gudstjänst
26 onsdag 19.00 Andrum
30 3:e sönd i Påsktiden 10.00 Mässa

MAJ
7 4:e sönd i Påsktiden 10.00 Mässa
14 5:e sönd i Påsktiden 10.00 Gudstjänst

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

JANUARI
29 4:e sönd e trettondagen 18.00  ”Tystnad, tankar 
 och toner” - en stilla stund med meditation och musik.

FEBRUARI
5 Kyndelsmässodagen 18.00 Kvällsgudstjänst
12 Septuagesima 18.00 Kvällsmässa
19 Sexagesima 18.00 Kvällsgudstjänst. 
 Vi vill sjunga-kören.
26 Fastlagssöndagen 18.00 Kvällsmässa

MARS
5 1:a sönd i fastan 18.00  ”Tystnad, tankar och toner” 
 - en stilla stund med meditation och musik.
12 2:a sönd i fastan 18.00 Kvällsmässa
19 3:e sönd i fastan 18.00 Musikgudstjänst
26 Jungfru Marie bebådelsedag 18.00 Kvällsmässa

APRIL
2 5:e sönd i fastan 18.00 Musikgudstjänst
9 Palmsöndagen 18.00 Kvällsmässa
13 Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa
14 Långfredagen 18.00 Andakt vid Jesu grav
16 Påskdagen 10.00 Jublande Påskdagsmässa
23 2:a sönd i Påsktiden 18.00 Kvällsmässa

MAJ
7 4:e sönd i Påsktiden 18.00 Kvällsgudstjänst
14 5:e sönd i Påsktiden 18.00 Kvällsmässa

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad
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Påskvandring
Tisdagen i stilla veckan kommer vi uppleva påskens 
budskap och drama genom en vandring tillsammans. 

Samling på Torget i Reftele den 11 april kl. 19.00.    
Välkommen önskar Missionskyrkan och Svenska Kyrkan.

Livets pärlor - Samtal kring Frälsarkransen
Frälsarkransen är utformad som 
ett armband med arton pärlor 
i olika färger och former. Varje 
pärla betyder något särskilt 
och speglar någon del av livet. 
Frälsarkransen kan användas 
som ett hjälpmedel vid bön.
Under 2017 kommer det ges 
möjlighet att lära sig mer kring 

Frälsarkransen som skapats av biskop Martin Lönnebo. 
Vid varje tillfälle kommer vi att samtala om en eller två pärlor 
i kransen. Vi inleder med fika och samtalar sedan kring dagens 
tema. Efter detta firar vi en gudstjänst tillsammans. 

Vi startar den 22 januari kl 16:30 i Reftele församlingshem. 
Gudstjänst kl 18:00. 
Övriga dagar och tider se predikoturen. 
Ledare: Annika Källner och Gunilla Jarl.

Farfarsresan - En författarafton i Fastan
Måndagen den 6 mars kl 18 gästas vi av författaren och prästen Kalle Bengtz som har skrivit en bok om sin farfar Sven-Bertil 
Magnusson som växte upp i Reftele. Han fick chans att utbilda sig till lärare och har under sitt liv bland annat arbetat åt SIDA i Kenya. 
Boken handlar om hans liv och om livet förr i Reftele. Föreläsning och fika kostar 100 kr och alla pengar går till årets fastekampanj. 

Visste du att i Västbo Sankt Sigfrids 
församling hade vi bland annat under 2016:
• 26 personer som döptes.
• 15 ungdomar som konfirmerade sig.
• 6 par som vigdes. 
• 27 ungdomar från Kyrkans ungdom åkte på resa till fjällen i mars.
• Det hölls 15 husförhör med temat   ”Motorvägen genom 
 Gamla Testamentet” med 209 deltagare och kollekten 
 blev 4810 kr.
• Det hölls tre Missionsauktioner som tillsammans 
 inbringade 96424 kr!

Daglediga 15.00-16.30
1 februari Svenska kyrkan. Observera dagen!
8 mars Missionskyrkan
12 april Svenska kyrkan
Maj blir det utflykt. Datum och program kommer.

Stickcafé 18.00-20.30
30 januari  - Reftele
27 februari  - Reftele
27 mars  - Reftele
24 april  - Ås 

Sopplunch
Reftele församlingshem. 

Inleds med middagsbön kl 12.00.

8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5.
 

Barn- och ungdomsverksamheten

drar igång v. 4

Håll utkik på hemsidan för tider.

Reftele kyrkokör övar i Reftele församlingshem 

tisdagar kl 19.30 med start 17/1.

Cantuskören övar i Ås församlingshem 

onsdagar kl 19.30 med start 25/1.
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GUDSTJÄNSTER
JAN 8 1 sönd e trettondedagen 18.00 Mässa i Ås församlingshem
 15 2 sönd e trettondedagen 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst i kapellet i Kållerstad kyrka
 22 3 sönd e trettondedagen 10.00 Högmässa i Ås församlingshem, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem. 
    Samtal kring livets pärlor före gudstjänsten från 16.30 
 29  4 sönd e trettondedagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Gislaveds manskör och 
    Reftele kyrkokör, kyrkkaffe 
   18.00 Mässa i Ås församlingshem
FEB 5 Kyndelsmässodagen 10.00 Gudstjänst med dopinbjudan i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Ljusmässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl 
 12 Septuagesima 10.00 Högmässa i Ås församlingshem, kyrkkaffe 
 19 Sexagesima  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem. 
    Samtal kring livets pärlor före gudstjänsten från 16.30 
 26 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   17.00 Ekumenisk önskesångsgudstjänst i Reftele församlingshem, 
    ekumeniska kören, kyrkkaffe
MARS 1  Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa i Ås församlingshem
 5 1 sönd i fastan 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Cantuskören
 12 2 sönd i fastan 10.00 Högmässa i Ås församlingshem, kyrkkaffe 
   18.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem. 
    Samtal kring livets pärlor före gudstjänsten från 16.30 
 19 3 sönd i fastan 11.00 Familjegudstjänst i Reftele församlingshem
   18.00 Mässa i kapellet i Kållerstad
 26 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Högmässa i Ås församlingshem, kyrkkaffe
   14.00 Gudstjänst och våfflor i Reftele församlingshem, damkör
APRIL 2 5 sönd i fastan 11.00 Högmässa med återinvigning Ås kyrka, 
    biskop Fredrik Modéus medverkar, Cantuskören
 6 Torsdag 18.30 Passionsandakt i Kållerstad kyrka
 9 Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
    14.00 Gudstjänst och brödauktion i Ås kyrka, kyrkkaffe
 11 Tisdag 19.00 Påskvandring i Reftele, samling vid torget, ekumeniska kören
 13 Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa i Ås kyrka, Cantuskören
 14 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst i Ås kyrka
 16 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, kyrkkaffe
 17 Annandag påsk 19.00 Mässa i Emmausvandrarnas fotspår i kapellet Kållerstad kyrka
 22 Lördag 10.00 Mässa i Reftele kyrka, Lekmannakårens konvent
 23 2 sönd i påsktiden 10.00 Högmässa i Ås kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst i Reftele församlingshem. 
    Samtal kring livets pärlor före gudstjänsten från 17.30
 30 3 sönd i påsktiden 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, kyrkkaffe
MAJ 7 4 sönd i påsktiden 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, kyrkkaffe
   16.00 Barngudstjänst Reftele kyrka
 14 5 sönd i påsktiden 10.00 Gudstjänst  i Reftele kyrka, kyrkkaffe
   19.00 Mässa i Ås kyrka

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

Gilla oss på
FACEBOOK
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Rätt svar på tävlingen i förra numret är: Gislaveds kyrka! Målningar av Axel Wallert 1953-55.
Pris till: Bengt Eliasson, Gislaved och Birgit Stenberg, Smålandsstenar
Men det kan bli en ny tävling – varför har konstnären målat tre händer på den ena ängeln? 
Har flickan rätt som svarade en gång: ”Men Ingemar, det förstår du väl, det är Guds hand bakom ängeln”

Diakonikväll om sorg i Smålandsstenars 
församlingshem onsdagen den 5 april 
kl. 18.30

Ewa Bylander berättar om när hon vid 11-års ålder miste 
båda sina föräldrar i en bilolycka, all sorg trycktes undan, 
barn glömmer... men hur livet och sorgen kom i fatt henne 
25 år senare. Hur hon blev utbränd efter ett liv i för hög 
hastighet, sjukskriven under ett år och hennes väg tillbaka 
till ett mer balanserat liv.

”Att få dela med mig av mitt liv, mina erfarenheter känns 
meningsfullt. Alla har vi vårt livs historia och jag vill med 
min berättelse ge tröst, hopp och livsglädje. 

Kanske kan det hjälpa någon att 
möta sorg eller komma vidare efter 
en tragedi. Livet är randigt där 
sorg och glädje går sida vid sida.”

Kaffeservering.

Alla hälsas välkomna!
Diakonin i Gislaveds pastorat

Att samtala om sorg

EI 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

”Att bli föräldralös vid 11-års ålder 
– min väg ur krisen”

Ledtrådar:
Kyrkan invigdes 1858 men troligtvis har här 
funnit en församling sedan år 999. 
Enligt legenden har en engelsk 
biskop gett namn till denna by. 
Varma kläder rekommenderas till 
orten. Kyrkan har två predikstolar 
varav den ena står bredvid orgeln 
på läktaren. Så var är vi?

Skicka ditt svar till senast den 1/4 2017 till gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se 
eller till Gislaveds pastorat Box 83 33222 Gislaved.
Välkommen till Kyrkan!

Tävling!

Var är vi? Vilken kyrka?
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Gravskötselavtal 
I ett gravskötselavtal ingår:
- Påskliljor inför påsk 
- Vårplantering 
- Sommarplantering 
- Höstdekoration
- Jordbyte vid behov 
- Tvätt av gravsten vid behov
- Skötsel och tillsyn
- Klippning och trimning av gräs 
 intill gravvården

Priser 2017:
1 årsavtal: 1 100 kr
3 årsavtal: 3 400 kr
5  årsavtal: 5 750 kr 

Längre avtal erbjuds med så kallat avräkningsavtal mellan 
6-25 år. Garanti med minst 60% av avtalad tid. Avtalen kan 
ej lösas med längre tid än kvarvarande gravrättstid utan att 
denna förnyas och tillhörande kostnad betalas. 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 0371-836 51 eller 0371-58 70 66.

Gravstenstvätt
Här kommer information till alla gravrättsinnehavare 
med gravar på våra församlingars kyrkogårdar. Om ni 
vill ha gravstenen tvättad under våren/försommaren 
2017 till en kostnad av 200 kr/sten, görs beställningen 
senast 15 mars till kyrkogårdsförvaltningen på 
telefon: 0371-836 51 eller 0371-58 70 66, via e-post: 
sara.m.nilsson@svenskakyrkan.se
nils.stenlund@svenskakyrkan.se

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

Konfirmanddag
Lördagen den 25 februari kl. 9.30 samlas alla 
konfirmander i pastoratet, runt 120 st (!) i Anderstorp. 
Vi kommer bl.a. att få möta komikern och författaren 
Jonas Helgesson. Han börjar kl 14 i Anderstorps kyrka 
och då hälsas även andra ungdomar i våra församlingar, 
konfirmandföräldrar, syskon osv. välkomna om man vill ta 
chansen att få lyssna till en fantastiskt intressant person.

Snart öppnar Ås kyrka!
Söndagen 2 april 11.00 kommer vår biskop Fredrik Modeus 
och firar en festmässa med oss för att fira återöppningen 
av Ås kyrka. Till hälften är det en nyöppning – bakre delen 
av kyrkan fungerar från och med denna dag som vårt 
församlingshem. Håll utkik i annonser och på affischer om 
hur dagen kommer att läggas upp. 

Vi ber er ha överseende med att det kommer att vara lite 
rörigt i församlingshemmet vid överflyttningen, och att 
det kommer att ta lite tid att få allt på plats i kyrkan. Vissa 
detaljer vill vi vänta lite med och känna in hur vi vill ha dem. 
Det kommer att ta några månader innan allt är helt på plats.
Kyrkorummet rymmer ca 120 personer. 
I grunduppställningen i samlingssalen kommer det att finnas 
40 stolar uppställda och det kommer att kunna dukas till 
ca 60 personer om man öppnar upp till pysselrummet. 
Kapellet kommer att rymma ca 24 personer.

Öppnandet av kyrkan innebär att Ås församlingshem inte 
längre är i bruk. Eftersom det kommer att tömmas på stora 
delar av sina inventarier, kommer det inte att kunna 
användas, varken i församlingens verksamhet eller för 
uthyrning. Under 2017 kommer projektering för utökning av 
parkering och grönytor till barnverksamheten ske.
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Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-836 50
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Gemensam Pastoratsgudstjänst

Alla barn i våra församlingars verksamheter medverkar.

Söndagen den 7 maj kl. 16.00 i Reftele kyrka

Välkomna!

Pensionärsdag 27 april

Kl 09.00-13.30 Kulltorps kyrka och 

Västbo kontraktsgård

Välkomna!


