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Redaktion:  Anna Svenningsson, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Katarina Löf. 
Framsidebild: Invigning i Ås kyrka. Fotograf: Otilia Grahn

Ledtrådar:
Virket i vapenhuset är troligen 
takvirke från renoveringen inne i 
kyrkan. Efter att ha varit övermålat 
så frilades målningarna och 
konserverades vid renoveringen 1961.

Sänd ditt svar senast 1/8 - 2017 till Gislaveds pastorat Box 83 
33222 Gislaved eller epost gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se

Tävling!

I vilken kyrka hittar vi 

denna fina målning? 

Rätt svar på tävlingen i förra numret var: Kållerstad kyrka. Vinnare blev Ann-Marie Gustavsson, Bredaryd och Ulla Delbert, Broaryd

Att våga, vågar Du?
Tillhör du kategorin av människor som inte tillfullo vågar sitta 
still framför tv:n under ett idrottsevenemang utan flyger fram och 
tillbaka mellan tv:n och något annat rum då det ”hettar till” 
eller blir mål?!

Jag gör det, och inte minst påtagligt blev det under HV:s 
finalmatcher mot Brynäs. Man kastades mellan hopp och 
förtvivlan och så fort det hördes ett vrål av kommentatorerna 
eller från publiken så var jag där för att i nästa sekund gå undan 
på grund av spänningen. Än mer ohållbart blev det under sudden 
death då pulsen var på max och jag for än värre ut och in i rummet 
vid minsta lilla vrål eller farlighet framför någon av målburarna.

Nu tror jag inte jag är ensam om den här känslan; att både vilja 
och inte vilja. Tänker vi efter så präglas ju hela livet av allt det här.  
Ibland kan det kännas tryggast att vara utanför rummet, veta vad 
man har och följa invanda mönster och väl är väl det.  Det skapar 
trygghet och ett lugn att bära med sig i vardagen. Men samtidigt 
tror jag också vi behöver lite mer av att våga. Våga titta in mot det 
okända och kanske spännande, våga öka pulsen i mig och framför 
allt våga släppa taget för att se och upptäcka nya perspektiv på 
livet, min omgivning och relationer.  Tänk så många gånger man 
just sagt till sig själv. ”Jag skulle så gärna vilja, men jag vågar inte”.
Oftast krävs det inga stora omvälvande saker men många gånger 

kan det där lilla bli till något stort som får mig att omvärdera både 
mig själv och andra.  

Också kristen tro handlar om att våga. En som verkligen funderade 
på detta var Nathanael som fick höra om Jesus men som 
funderade på hur det kunde komma något gott från Nasaret, 
Jesu hemstad. Svaret han fick var inga långa utläggningar från 
några kommentatorer om Jesus, vad som var rätt och fel, om han 
passade eller inte om det fanns några speciella krav. Nej, svaret 
han fick var: ”Följ med och se”. Det vill säga: Våga ta språnget 
mot det du ser och hör, mot det som du kanske tidigare, av olika 
anledningar, inte vågat men innerst inne längtat efter. En längtan 
om att gå in i ett nytt rum i ditt liv för att se andra perspektiv på 
livet.  En längtan som talar om en trygghet och kärlek som går med 
dig genom livets alla situationer och där jag får släppa taget om 
mig själv, alla krav och bara vila. 

Kyrkofadern Augustinus formulerade denna längtan så här: ”Du, o 
Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess 
det finner ro i dig”.
I detta blad finner du många olika tillfällen under sommaren då du 
genom ord och ton får omsätta tanke till verklighet och inte enbart 
säga: . ”Jag skulle så gärna vilja, men jag vågar inte”.

Anders Hullfors, kyrkoherde Gislaveds pastorat
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Går du i giftastankar? 
Då kanske du vill använda en 
brudkrona!
I Anderstorp fanns tidigare en 
brudkrona från 1600-talet som 
vi ägde tillsammans med Reftele 
församling. Anderstorps del i 
kronan löste Reftele in år 1845 
på grund av att den ”användes 
ringa” och för att församlingen 
hade ”knappa omständigheter”. 
Den brudkrona som finns idag 
skänktes till församlingen av 
kyrkans och kyrkliga missionens 
vänner 1 juni 1941. 

Till brudkronan finns också en bok där alla, hoppas 
vi, som använt kronan har skrivit in sina namn. Om 
det är någon som vet med sig att ni inte har skrivit 
in era namn i denna bok så hör gärna av er! Första 
brudparet som står med vigdes den 20 september 
1941 och det sista 17 juni 1995. Vill du använda 
brudkronan vid ditt bröllop? Hör av dig till din 
vigselpräst så ordnar vi det. 

Tack till lotterivinster
Församlingen tackar dessa företag som har 
skänkt vinster till lotterier till förmån för kyrkans 
internationella arbete:

Bellis blomsterhandel-interflora, Florista, Coop, 
Arvids bokhandel, Lopus, Artima, Faces, Natural body 
och Bernts konditori

Kvar i sta´n
En stunds program, kaffe, andakt och samvaro.
Onsdagar i juli 14 -15.30, Träffpunkten, Klockaregården. 
Program för de olika gångerna kommer i Värnamo 
Nyheter och Västboandan.
5 juli - 12 juli - 19 juli - 26 juli

Bibliska figurer till påsken
Vi har haft en dröm/vision om att kunna gestalta 
påskens berättelse för besökare i vår kyrka. Tack 
vare Gunborg Måhls minnesfond kunde denna 
dröm bli verklighet, och i januari började vi 
arbetet att gestalta: Nattvarden, Getsemane, 
Långfredagen och Påskdagen. 

Allt som allt har det blivit 23 figurer som skall 
hjälpa oss att berätta påskens budskap. Vi 
som har arbetat med figurerna under Lena 
Forsbergs ledning är en blandad skara, allt 
från barn och unga medarbetare till vuxna. 

 
Kvar i sta´n 
En stunds program, kaffe, andakt och samvaro. 
Onsdagar i juli 14 -15.30, Träffpunkten, Klockaregården. Program för 
de olika gångerna kommer i Värnamo nyheter och Finnveden. 
5 juli - 12 juli  - 19 juli - 26 juli 
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Diakon 
Jag heter Emma Tolf och jag börjar arbeta 
i Anderstorp som diakon 1 maj. Jag har 
tidigare arbetat på en delad tjänst mellan 
Burseryd och Norra Hestra församlingar. Just 
nu är jag föräldraledig med vår lilla flicka 
som heter Miriam. Vi bor i Gnosjö och vår 
familj består av min man Tommy, Ester 4 år, 
Natanael 3 år och Miriam snart 7 månader. 

På fritiden gillar jag att greja i trädgården, 
laga mat, baka, träffa vänner och gå till 
kyrkan. Jag ser verkligen fram emot att börja 
i Anderstorp och det ska bli roligt att lära 
känna er. 

Kyrkomusiker
Jag heter Yvonne Lindström och är född 
och uppvuxen i Lanna, är numera bosatt i 
Värnamo och har fyra killar i åldrarna 8-23 
år. Sången och musiken har alltid tagit stor 
plats i mitt liv. Från början var musiken min 
stora hobby och det var ingen självklarhet 
att jag skulle jobba som kyrkomusiker men 
det växte fram mer och mer under åren då 
jag studerade musik i Göteborg och Malmö. 

Jag kommer närmast från en tjänst i 
Bredaryds/Kulltorps pastorat där jag 
tjänstgjort i många år. Som kyrkomusiker 
möter man människor i alla åldrar och i 
livets alla skeden, därför är variationen på 

sången och musiken i kyrkan viktig. Jag tror 
att musik talar till människor på ett speciellt 
sätt och att musik har stor betydelse, inte 
bara under de stora högtiderna utan också 
i det ”vardagliga” gudstjänstlivet. Det gäller 
också att vara lyhörd för församlingsbornas 
önskemål. 

Jag ser nu med spänning fram emot min 
nya uppgift som kyrkomusiker i Anderstorps 
församling och jag hoppas på många 
musikaliska möten med er församlingsbor 
framöver.
Vi Ses!

Nya medarbetare

Tjänstebiträde 
Jag heter Lina Mayïm, fyller snart 38 år 
och kommer ursprungligen från en liten by 
utanför Älmhult i södra delarna av Småland. 
För en massa år sedan började jag läsa 
teologi och blev prästkandidat för Växjö stift. 
Och så kom livet emellan. Jag bildade familj 
och flyttade till Frankrike. Sedan två år bor 
jag i Båraryd, utanför Gislaved. 

Jag studerar teologi i Göteborg och har tills 
nyligen arbetat som församlingsassistent i 
Gislaved. Gudstjänst är en passion i mitt liv. 
Att tillsammans med församling och 

medarbetare skapa gudstjänster som berör, 
inspirerar och relaterar till var dags liv- allt 
det härliga och jobbiga som vi människor 
brottas med- det är min stora längtan. 
Fritiden ägnar jag åt familj och vänner. Jag 
uppskattar god mat och dryck, tar gärna en 
svängom på dansgolvet och sjunger så ofta 
jag kan!

Norra Hestra och Burseryds församlingar 

tackar Emma för gott arbete och önskar 

henne lycka till i Anderstorp!

Gislaveds församling tackar Lina för 

gott arbete och önskar henne lycka till i 

Anderstorp!
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GUDSTJÄNSTER 
MAJ 14 5:e sön i Påsktiden 18.00 Stilla mässa, Lars Eklund 
 21 Bönsöndagen 10.00 Gudstjänst för små och stora, 
    Anna-Karin Gabrielsson 
 25 Kristi Himmelsfärds dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
    Kyrkans Bygget, Anna-Karin Gabrielsson
    Predikan av Roland Ohlsson
 28 Sön före Pingst 17.00 Musikgudstjänst, Lina Mayïm 
JUNI 4 Pingstdagen 10.00 Gudstjänst, Lina Mayïm 
    På Mofors kyrkogård eller i församlingshemmet
 11 Heliga trefaldighets dag 10.00 Högmässa, Anna-Karin Gabrielsson, 80- 85 års kalas
 18 1:a sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst, Lina Mayïm 
    I församlingshemmets trädgård. Ta med egen picknick
 24 Midsommardagen 14.00 Mässa på Kyrkans Bygget, Gunnar Löfgren 
 25 Johannes Döparens dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst, Lina Mayïm. Predikan av Ing-Marie Gustavsson Jönsson
 29  19.00 Musik i sommarkväll i församlingshemmet, Lina Mayïm 
    Familjen Kardebratt medverkar
JULI 1  11.00  Konfirmation, Anna-Karin Gabrielsson 
 2 3:e sön e Trefaldighet 18.00 Mässa i Mariakapellet, Anna-Karin Gabrielsson 
 6  19.00 Musik i sommarkväll i kyrkan, Lina Mayïm, Samuel Knutsson kvartett
 9 4:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan, Lina Mayïm 
 16 Apostladagen 18.00 Mässa i Mariakapellet, Maria Widermark 
 23 6:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan, Maria Widermark 
 30 Kristi Förklaringsdag 18.00 Mässa i Mariakapellet, Örjan Goës 
AUG 3  19.00 Musik i sommarkväll i församlingshemmet, Ingemar Nilson 
    Jazztrion Yttre Bodane spelar Monica Zetterlund
 6 8:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan, Kerstin Andersson 
 13 9:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Anna-Karin Gabrielsson 
 17  19.00 Musik i sommarkväll i kyrkan, Anna-Karin Gabrielsson 
    Orgelmusik av Ola Viktorsson
 20 10:e sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst, Anna-Karin Gabrielsson 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  (för sommartider se sid 14)
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp

Gilla oss på
FACEBOOK

Gudstjänster i julimånad 

Under juli kommer vi i år att fira våra gudstjänster i 

Mariakapellet.  Är det fint väder så kan vi också vara i 

trädgården. Välkommen till sommarens gudstjänster!

Alpha
I slutet av september börjar 

en ny Alphakurs i Anderstorp. 

Är du intresserad? 

Hör av dig till Anna-Karin 

tel 50 70 31.
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SANDVIK – EN PÄRLA VID FEGEN.

Under tiden 9 juli till 13 augusti kommer 2017 års 
Sandviksveckor att pågå. Tisdagar, torsdagar och söndagar 
inbjuds till program med sång, musik och andakter i Sandviks 
kyrka. Lokala och gästande grupper och solister kommer att 
medverka. Varje dag under perioden inbjuds till servering i 
sockenstugan mellan kl. 14 och 18. Utöver LRF svarar även 
ideella medhjälpare från församling och hembygdsförening 
för serveringen. Samma tider håller även hantverkarna öppet i 
sockenstugan. 

Sommarprogram med sång, musik och ibland servering 
förekom regelbundet när jag började min tjänst. Under 
en period hade Sandvik även en egen blandad kör – 

Sandvikssångarna – som medverkade vid gudstjänster och 
vid speciella sammanhang.  Sångstunder med efterföljande 
kaffeservering blev mera vanligt mot slutet av 90-talet. Ofta har 
då platsens syförening stått för det praktiska arbetet säger Lars 
Eklund, kyrkoherde emeritus i Burseryds församling. 

Hur såg tanken ut från början?
Många tyckte om Sandvik och hade minnen från vigslar, 
dop och andra tilldragelser i Sandvik. Efterhand utökades 
verksamheten. Tisdagar, torsdagar och söndagar inbjöds till 
sång- och musikstunder under ett par sommarveckor. 

I början på 2000-talet önskade LRF-föreningen i bygden att 
få ordna servering i sockenstugan under ett par veckor – 
ibland förenat med utställningar, visning av hushållsdjur mm. 
Dessa LRF-veckor blev välkända i bygden framför allt med 
kännedomen om de överdådiga kaffebord som erbjudits. LRF 
har fortsatt sedan dess med ett svårslaget kaffebord under ett 
par av sommarens veckor. 

2011 föddes iden hos några ”lokala hantverkare” att om 
möjligt få ställa ut sina alster i sockenstugan i Sandvik. 12 – 13 
hantverkare boende inom Burseryds församling har sedan 
dess presenterat prydnadssaker, smycken, egentillverkade 
naturprodukter, målade, snidade, vävda, stickade och sydda 
saker mm. som tillverkats i deras hem under vinter och 
vår. Verksamheten har bl.a. på deras önskan förlängts till 
fem hela veckor.  Under fjolåret besöktes platsen under 
Sandviksveckorna av över 5000 personer. 

Varmt välkomna även sommaren 2017!

”Lyckliga dagar”
Musikgudstjänst 27/8 kl 18.00 
i Södra Hestra kyrka med 
Lena-Maria Vendelius 
(fd Klingvall) och musiker, 
kyrkokören Glädjen samt skol-
barn från församlingen. 

Entre 100:- barn gratis, biljett 
köpes vid entren. 

Cykel SM i Burseryd. 
Tisdag 20/6 18:30 Invigning av Cykel-SM 
i Burseryds kyrka. Bertil Schough, kyrkokören 
Glädjen, Irene Theorin, m fl

Lördag 24/6 kl 18.00 ”Cykelvesper” i SM-tältet 
vid Buregården
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Det händer i församlingshemmen
Friluftsgudstjänst
25/5 kl 10.00 vid hembygdsstugan i Rumpebol, Gryteryd 
Medtag kaffekorg och stol, efter gudstjänst och fika blir det 
byavandring med Hembygdsföreningen. 

Sommarcafé i Södra Hestra församlingshem kl 15.00: 
15/6 ”Alla har vi varit små” Barnkalas för alla åldrar.
19/7 Musikunderhållning
17/8 Burseryds Pensionärskör

Dans kring midsommarstången
Välkommen till traditionellt midsommarfirande i Sandvik, 
midsommarafton 23/6 kl 15.00. Kaffeservering, andakt, 
danslekar mm. Burseryds-Sandviks hembygdsförening & 
Burseryds församling

Höststarter i våra grupper:
Vi träffas i respektive församlingshem, samma tider 
som vårterminen. 

Kyrkokören Glädjen Broaryd 17/8 kl 19.00
Burseryds kyrkokör 31/8 kl 18.30
Barnverksamheten i Burseryds församling 
startar v 35

Pilgrimsvandring 13/7 Burseryd-Sandvik
Torsdagen den 13 juli går vi en pilgrimsvandring till 
Sandviks kyrka. Samling kl 15.00 i Angsås, Burseryd 
hos Roland och Berit Johansson där vi ställer bilen.

Vandringen är 8 km och vi går på grusväg. Under 
vandringen gör vi små stopp för tankar och 
reflektioner.

Efter halva sträckan tar vi fikapaus då vi avnjuter 
den medhavda kaffekorgen. När vi kommer fram till 
Sandvik firar vi mässa i kyrkan kl 18. Efter ordnas 
skjuts tillbaka till bilarna.

Frågor? kontakta Annika Källner 0371-50557. Ingen 
anmälan bara kom och vandra med andra!

Församlingsdag 14 maj kl 15.00
Gudstjänst med barngrupperna och avtackning av 
Diakon Emma. Samt andra eftermiddags aktiviteter 
som ponnyridning, fiskdamm, ansiktsmålning och 
annat roligt. Medtag fikakorg. 
Välkomna till en kul eftermiddag för alla åldrar. 

Konfirmander 2017/2018 

Personlig inbjudan skickas 

snart till er som är födda 2003. 

Uppstart i september!

Vårfest i Gryteryds sockenstuga 
17/5 15.00. Svante Kalin visar bilder 

”Efter vinter kommer vår, också i andens rike”
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GUDSTJÄNSTER
MAJ 14 5:e sön i Påsktiden 15.00 Församlingsdag i Sandvik med gudstjänst 
    och allehanda aktiviteter Ivarsson
 18 torsdag 18.00 Musikgudstjänst i vårtid i Sandviks kyrka, 
    Burseryds kyrkokör med gäster, Ivarsson
 20 lördag 11.00 Konfirmation med mässa i Södra Hestra kyrka, Torin
 21 Bönsöndagen 10.00 Mässa i Gryteryds kyrka, Ivarsson
   15.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka, Ivarsson
 25 Kristi himmelfärdsdag 08.00 Gökotta i Sandvik med trumpet Hugo Hedman, kaffeservering, Ivarsson
   10.00 Friluftsgudstjänst vid Rumpebolstugan Gryteryd, 
    sång Catrine Philipsson. Se mer info, Ivarsson
 28 Söndag före pingst 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Böjeryd, kyrkkaffe med tårta, Ivarsson
   18.00 Mässa i Burseryds kyrka, Lind
JUNI 4 Pingstdagen 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen, Ivarsson
   15.00 Gudstjänst i Hällabäck, kaffeservering, Ivarsson
 11  Heliga trefaldihets dag 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, körgrupp, Ivarsson
   15.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka, Ivarsson
 18 1:a sön e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka, Torin
   18.00 Sinnesromässa i Gryteryd, Lind
 23 Midsommarafton 15.00  Midsommarfirande i Sandvik. Se mer info bredvid, Ivarsson
 24 Midsommardagen 18.00 Cykelvesper i SM-tältet vid Buregården, Ivarsson
 25 Johannes döparens dag 18.00 Musikgudstjänst med Henrik Cervin, piano & orgel och Karin Knutson, 
    cello i Södra Hestra kyrka, andakt Anita Andersson 
JULI 2 3:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Burseryd kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Gryteryds kyrka, körgrupp 
 9 4:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, Widermark
   15.00 Sommarmusik i Sandvik. Se mittuppslaget 
 11 Tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 13 Torsdag 18.00 Mässa med musik i Sandvik, se mittuppslaget
 16 Apostladagen 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget 
   18.00 Sinnesromässa i Gryteryds kyrka, Eklund
 18 Tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 20 Torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 23 6:e sön e Trefaldighet 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget 
   18.00 Mässa i Burseryds kyrka, Eklund
 25 Tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 27 Torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 30 Kristi förklaringsdag 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, Eklund
   15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget 
AUG 1 Tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget 
 3 Torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 6 8:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka, Ivarsson
   15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget 
 8 Tisdag 15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 10 Torsdag 18.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 13 9:e sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa i Burseryds kyrka, Ivarsson
   15.00 Sommarmusik i Sandvik, se mittuppslaget
 20 10:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, Lind
   15.00  Gudstjänst i Burseryds kyrka, Lind
 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  (för sommartider se sid 14)
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/burseryd

Gilla oss på
FACEBOOK
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Sommarkonsert och vernissage 
-en hyllning till sommaren, skapelsen, konsten och musiken 

Reftele kyrka den 25 juni 
Vernissage öppnar kl. 18.30, konsert kl. 19.00 

Charlotte Polson - altsaxofon och sång 
 Petra Dyeson - piano och orgel 

Roy Svensson - målningar 
Caroline Örnstedt - målningar  

Ett Litet Hus I Bredaryd - florist 

Kvinnoträff
Varannan fredag förmiddag har vi kvinnoträff i Reftele 
församlingshem. Verksamheten har varit igång några terminer 
för att möta de kvinnor som bor på asylboendet samt nysvenska 
kvinnor som bor i samhället. Vid varje träff är det några kvinnor 
från Svenska kyrkan samt Missionskyrkan som hjälper till att fixa 
fika och är med och samtalar vid bordet. 
Vid en av vårens träffar bjöd en av kvinnorna på asylboendet på 
kakor som vi åt med stor förtjusning. Då föddes idén att vi bakar 
tillsammans nästkommande träff.  Iman var vår lärare och visade 
hur man bakar dessa syriska kokoskakor. Att baka är ett bra sätt 
att lära sig många nya ord på svenska samtidigt som vi gör något 
roligt tillsammans. 

Församlingsmöte - vad längtar du 
efter ska hända i församlingen och vad 
kan du bidra med?
Vill du få svar på frågor om varför gudstjänster och verksamheter 
ser ut som de gör just nu och komma med idéer och förslag på 
vad du vill bidra med, kanske förbättra och förändra? Hur vill vi att 
Svenska kyrkan ska vara kyrka i Reftele, Ås och Kållerstads kyrkor 
och församlingshem? Vad vill vi och vad är möjligt? Församlingen 
är något vi är tillsammans, den är inget någon annan gör åt oss.

Församlingsrådet i Västbo Sankt Sigfrids församling inbjuder 
härmed till tre samlingar, då vi särskilt diskuterar vad som är 
bra och vad som kan bli bättre i kyrkan på just den platsen i 
församlingen. Vi börjar i Kållerstad församlingshem torsdagen 
7 september. I Reftele församlingshem blir det torsdagen 14 
september. Eftersom kyrkan i Ås är så nyligen återöppnad väntar vi 
med samlingen i Ås kyrka till 18 januari 2018.
Välkommen att vara med och påverka!

Gilla oss på
FACEBOOK

Mariam, Gudrun och Iman bakar.

Brödförsäljning
Söndagen den 18/6 kl 19 är det Musik i sommarkväll 
med Reftele kyrkokör i Reftele kyrka. Efteråt serverar 
Kyrkliga syföreningen kvällskaffe i sockenstugan samt har 
brödförsäljning. 
Välkommen!

Söndagen den 20 augusti kl 10 

Kommenterad högmässa i Reftele kyrka. 

Där vi förklarar de olika delarna i en högmässa. 

Välkomnande av årets konfirmander.
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Återinvigning i Ås kyrka
2 april var det återinvigning av Ås kyrka. Biskop Fredrik höll 
i kyrkoinvigningsmässa. Cantuskören förgyllde med vacker 
sång. Jonas Persson spelade Bengt-Johan Nilssons ”Västbo- 
Ås brudmarsch” som spelats på de två senaste invigningarna. 
Ikonerna i kapellet är målade av Jackie Lynd Johansson.
Biskopen samt ett gäng ungdomar spelade rundpingis efter 
gudstjänsten. Det gick livat till då biskopens rack i form av en 
psalmbok råkade glida ur hans hand så den efterlämnade en 
litet rött märke i lekrummets vägg.

Under eftermiddagens öppet hus var det många som 
passade på att bekanta sig med det nya kyrkorummet, 
kapellet samt församlingslokalerna. Det var välbesökt hela 
dagen och ju längre fram på dagen det gick blev kakorna allt 
mindre, så att det skulle räcka till alla! 

-Var du inte där? Välkommen på våra gudstjänster och 
samlingar i Ås framöver. Det är människorna som sätter 
färgen i vår verksamhet.
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GUDSTJÄNSTER
MAJ 14 5:e sön i Påsktiden 10.00 Gudstjänst Reftele kyrka, Jarl, Kyrkkaffe
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka, Jarl
 20 Lördag 11.00 Konfimation med mässa Reftele kyrka, Jarl
 21 Bönsöndagen 10.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka,  Jarl, Kyrkkaffe
   19.00 Mässa Reftele kyrka, Jarl 
 25 Kristi him. Dag 08.00 Ekumenisk gudstjänst Berghäll, Gabrielsson 
    Sång av Kicki & Sven-Olle Spång
 28 Sönd före pingst 19.00 Gudstjänst i kapellet Kållerstad kyrka, Mayîm

JUNI 4 Pingstdagen 10.00 Högmässa minneslunden i Reftele, Jarl, Kyrkkaffe
   14.00 Ekumenisk gudstjänst Slättahult, Tauson. Sångmedverkan. 
    Medtag kaffekorg.
 11 Heliga Trefaldighets dag 10.00 Gudstjänst Reftele kyrka, Jarl, Kyrkkaffe
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka, Jarl 
 18 1:a sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa Kållerstad kyrka, Gabrielsson 
   19.00 Musik i sommarkväll Reftele kyrka, Mayïm, Kvällskaffe, se mittuppslaget
 23 Midsommarafton 15.00 Midsommarfirande Reftele hembygdspark  
 24 Midsommardagen 10.00 Gudstjänst gamla kyrkogården Kållerstad, Mayïm, Kyrkkaffe
   16.00 Gudstjänst gamla kyrkogården Ås, Löfgren, Medtag kaffekorg
 25 Johannes Döparens dag 19.00 Musik i sommarkväll Reftele kyrka, Löfgren, Kvällskaffe, se mittuppslaget

JULI 2 3:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa Reftele kyrka, Gabrielsson 
   19.00 Musik i sommarkväll Ås kyrka, Mayïm, Kvällskaffe, se mittuppslaget
 9 4:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa Reftele kyrka, Gabrielsson 
   19.00 Musik i sommarkväll i Kållerstad kyrka, Mayïm, 
    Kvällskaffe, se mittuppslaget
 16 Apostladagen 10.00 Högmässa Ås kyrka, Widermark 
 23 6:e sön e Trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst Berghäll, Mayïm, Kaffeservering
   19.00 Mässa i kapellet Ås kyrka, Widermark 
 30 Kristi Förklarings dag 10.00 Högmässa Reftele kyrka, Goës 
   15.00 Ekumenisk gudstjänst Åbjörnabo, Mayïm, Medtag kaffekorg

AUG 6 8:e sön e Trefaldighet 15.00 Gudstjänst Hultsbråta, Nilson, Kaffeservering
   19.00 Musik i sommarkväll i Ås kyrka, Nilson, Kvällskaffe, se mittuppslaget
 13 9:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa Kållerstad kyrka, Jarl 
   19.00 Musik i sommarkväll Reftele kyrka, Jarl, Kvällskaffe, se mittuppslaget
 20 10:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa Reftele kyrka, Jarl, Välkomnande av årets konfirmander
   19.00 Gudstjänst i kapellet Ås kyrka, Gabrielsson 
 27 11:e sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa i kapellet Ås kyrka, Nilson 
   19.00 Gudstjänst Reftele församlingshem, Mayïm,
    Samtal kring livets pärlor, Frälsarkransen, före gudstjänsten från 17.30

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  (för sommartider se sid 14)
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid
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Söndag 2/7 19.00 Ås kyrka
”Jazztrio bjuder på psalmer & visor” 
Hulegårds kapell; Manfred Hulebo piano, 
Emil Gustafsson trummor och Josef Spång bas

Torsdag 6/7 19.00 Stengårdshults kyrka
”Mellan himmel och jord”   Klassiska kyrkosånger, visor och ro-
manser.  Rasmus Ringborg, sång och Samuel Edvardsson, gitarr

Torsdag 6/7 19.00 Anderstorp kyrka
Traditionell jazz med inslag av psalmer i jazzanda av gruppen 
”En Kvartett Senare” som består av Manfred Josefsson trummor, 
Samuel Knutsson trumpet, Erik Lyding bas och Markus Rydin gitarr 

Söndag 9/7 19.00  Öreryds kyrka
Anders Josefsson Algered, orgel/piano
Linda Algered, sång

Söndag 9/7 19.00 Kållerstad kyrka
”Svenska klassiker” – örhängen från gångna sekel
Daniel Jarl piano och Kalle Sjögren sång

Måndag 10/7 19.00 Bosebo kyrka
Våthult-Bosebo kyrkokör
Jenny Kristoffersson, kontrabas
Erik Kristoffersson, saxofon.

Onsdag 12/7 19.00 Reftele hembygdspark
”Musik i sommarkväll” med Peter ”Spiggen” Johansson 
sång och Stefan Liljekvist gitarr

Torsdag 13/7 19.00  Stengårdshults kyrka
Kalle Gollnik spelar och sjunger

Fredag 14/7 17.00 Båraryds kyrka
”Trojka”  Ingrid Andersson  Johanna Nordliden, Frida Åhnman

Söndag 16/7 19.00 Villstad kyrka
“Den dyra tiden”
Anneli Druve, Lilian Druve & Carina Gullberg

Torsdag 20/7 19.00  Stengårdshults kyrka
Oskar Knutsson, orgel
Matilda Gerhardsson, trombon

Söndag 23/7 19.00  N.Hestra kyrka
LeWe-kvartetten från Mullsjö som sjunger
klassiskt, jazz och folkligt

Sommarmusik 2017 
Gislaveds Pastorat
(Se separat ruta för Sandviksveckorna)

Söndag 28/5 16.00 Gislaveds kyrka
Körkonsert med Kävsta Folkhögskolas kör.
Rossini Petite Messe Solennelle

Söndag 11/6 18.00  Villstad kyrka
Musik i sommarkväll med Kyrkokören

Söndag 11/6 18.00 Gislaveds kyrka
” Orgel akvareller” Michal Wodrowski

Söndag 18/6 19.00 Reftele kyrka
”En musikalisk sommarbukett” Reftele kyrkokör

Fredag 23/6 16.00 Båraryds kyrka
”Intågen i sommarhagen – barfota utan skor och strumpor.”  
Alma Petersson, Jane Petersson, 
Anders Bergman, Marie Åberg
(Sång, fiol, cello, kontrabas, piano och orgel.)

Söndag 25/6 19.00 Reftele kyrka
Sommarkonsert och vernissage
”En hyllning till sommaren, skapelsen, konsten och musiken”  
Charlotte Polson saxofon och Petra Dyeson piano.  Konstnärerna 
Roy Svensson, Caroline Örnstedt samt florist från Ett litet Hus i 
Bredaryd 

Söndag 25/6 18.00  Södra Hestra kyrka 
“Naturdrömmar.” Karin Knutson, cello, Henrik Cervin 
tangentinstrument.  Musik av bl.a Bach. Debussy och Piazolla.

Torsdag 29/6 19.00  N.Hestra kyrka
Ove Gotting med solistkvartetten

Torsdag 29/6 19.00 Anderstorp Församlingshem
”Musik i sommarkväll”
Familjen Kardebratt sjunger och spelar

Söndag 2/7 19.00  Öreryds kyrka
Otto Johanssons jazztrio

Söndag 2/7 19.00 Villstad kyrka 
“En fyrhändig pianokväll”  Ölmeduon bestående av 
Marcus Gunnarsson och Jacob Burhöi
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Söndag 30/7 18.00 Gislaveds kyrka
”Musik tvärs genom Europa”
Gustav & Ramona Jannert orgel, violin
Musik av bl.a Debussy och Olsson

Torsdag 3/8 19.00 Anderstorp Församlingshem
”Jag vet en dejlig Rosa”, ett program med Monica 
Zetterlunds folkkära sånger.
Axel Karlsson piano, Vendela Tegerstrand sång och 
Marcus Öhman kontrabas

Söndag 6/8 19.00 Villstad kyrka 
“En kvartett senare”
Manfred Josefsson, Erik Lyding, Markus Rydin och 
Samuel Knutsson

Söndag 6/8 19.00 Ås kyrka
”Musik i sommarkväll ” med gruppen VINN; Helene Englund, 
Anna Klasson, Stefan Liljekvist
och Jonas Persson sjunger och spelar

Söndag 13/8 19.00 Reftele kyrka
”Gott & Blandat” 
Sång och musik med Susanne Svensson, Maria Nilsson 
och Petra Dyeson

Torsdag 17/8 19.00 Anderstorp kyrka
”Vi skördar orgelns frukter i sensommarkväll”
Ola Viktorsson framför ett blandat program med orgelmusik

Söndag 20/8 18.00 Gyllenfors kapell
”Duo Arabesque” Musik för 2 harpor
Glora Joyce Burt och Valentina Cammans

Söndag 20/8 19.00 Villstad Kyrka
“Skymningsmusik “
Sofia Willstrand och Rebecka Josefsson

Välkommen till Sandviks veckorna 2017

Söndag 9/7 15.00 ”Sommartoner” Karin Larsson 
och Daniel Johnson, sång 

Tisdag 11/7 15.00 Burseryds pensionärskör

Torsdag 13/7 18.00 Mässa med musik, Per Elvinsson, 
fiol. Avslutning på Pilgrimsvandring Angsås-Sandvik se 
mer info på Burseryds sida

Söndag 16/7 15.00 Önskepsalmer – kom och önska din favo-
ritpsalm, Lars Eklund och Rebecka Andersson

Tisdag 18/7 15.00 ”I folkviseton” Rebecka Andersson, sång 
och Hedvig Ask, gitarr

Torsdag 20/7 18.00 ”Sånger från hjärtat” Kenneth Benja-
minsson, sång och Rebecka Andersson, piano

Söndag 23/7 15.00 ”Jazztrio bjuder på psalmer och visor”. 
Hulegårds kapell: Emil Gustafsson, trummor Manfred Hule-
bo, piano och Josef Spång, bas

Tisdag 25/7 15.00 ”Till din blomstrande äng” Owe Ericsson, 
sång och Ylva Ericsson, sång & piano

Torsdag 27/7 18.00 ”Från Duvemåla hage till Sandviks udde” 
Patrik och Christina Ingelsten, Amanda Termén sång och 
Karin Lindqvist, piano

Söndag 30/7 15.00 ”Svenska gudinnor” Allt från Helen 
Sjöholm till Lisa Nilsson framfört med ackompanjemang av 
stråk, gitarr och piano med ensemblen Trojka från Gislaved. 
Johanna Nordliden, Ingrid Andersson och Frida Ånman

Tisdag 1/8 15.00 ”Hjärtats sång” Rebecka Josefsson, sång 
och piano

Torsdag 3/8 18.00 ”Blandad musik kring en B3:a” Susanne 
Klarén, Olle Gustavsson, Olle Björkman, Tommy Sörensen 
och Bosse Andersson

Söndag 6/8 15.00 ”Amerikanainfluerad musik med för hela 
livet- det ljuva och det svåra, men med hopp och tro” med 
Grain of sand från Varberg. Jenny Ivarsson, sång,  Robert 
Bladh, banjo, Pierre Eriksson, bas och Simon Bladh, gitarr

Tisdag 8/8 15.00 ”Gott och blandat” Maria Nilsson, sång 
och Susanne Svensson, piano & sång

Torsdag 10/8 18.00 ”Dansbandsquiz” Chris Wagners, Elisa-
beth och Anders Hullfors (medtag stol/filt, vi sitter ute på 
udden)

Söndag 13/8 15.00 ”Äntligen på väg”- visor och evergreens 
med Trion från stan. Lisa Jacobsson och Karin Lindqvist 
Eklund, sång och Marcus Eklund, gitarr och sång 
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Välkommen till pastoratets kyrkogårdar
Tänk på att: Du inte får använda platsen bakom 
gravstenen för t.ex. förvaring av vaser och redskap, 
det är en säkerhetsrisk för personalen när gräset 
skall klippas. Använd inga vaser av glas då dessa 
ofta går sönder och kan orsaka skada. Förvaltningen 
tillhandahåller vaser av plast på alla våra kyrkogårdar.

Nu är våren här och då är det dags att plocka bort 
gravlyktor som fortfarande står kvar vid gravarna. 
Använd inte platsen bakom stenen av samma skäl 
som ovan.

Gislaveds kyrkogårdsförvaltning

Söndagen den 17 september 2017 är det val till Svenska 
Kyrkans beslutande organ, i Gislaveds pastorat, i Växjö 
stift och på nationell nivå. Ledamöter i kyrkofullmäktige, i 
stiftsfullmäktige och i  kyrkomötet utses då genom 
direkta val.

Svenska kyrkan leds av demokratiskt tillsatta ledamöter i dessa 
beslutande församlingar. Demokratin bygger bland annat på 
att du är delaktig genom att använda din rösträtt och därmed 
ange vilka kandidater som ska företräda dig.

Kandidaterna ingår i olika grupperingar, som kallas för 
nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och 
intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet, 
och motsvarar partierna i de allmänna valen. För 
nomineringsgrupperna kandiderar ett antal personer, som 
redovisas på gruppernas valsedlar. I Gislaveds pastorat har 
åtta nomineringsgrupper registrerats. Dessa kommer bl a att 
presentera sig i augustinumret av Kyrkdörren.

Rösträtt har du som är medlem i Svenska Kyrkan och har fyllt 
16 år. 

Röstkort skickas med post till alla röstberättigade omkring den 
30 augusti. På röstkortet hittar du bland annat uppgifter om 
din vallokal på valdagen med öppettider. 

Tillgänglighet och närhet för att enkelt kunna lägga sin röst 
är viktigt. I Gislaveds pastorat finns därför minst en vallokal I 
samtliga församlingar. 

Det finns i Gislaveds pastorat dessutom många möjligheter 
att förtidsrösta utöver möjligheten att på valdagen besöka 
sin egen vallokal. Förtidsröstning kan göras mellan den 4 
september och till och med den 17 september. Det kommer att 
gå att förtidsrösta på pastorsexpeditionen i Gislaved alla dagar 
under perioden, utom den 10 september. Dessutom kommer 
det vid två tillfällen under dessa veckor finnas möjlighet att 
förtidsrösta i de fem större tätorterna. Plats och tider kommer 
att annonseras i lokalpress och i kommande nummer av 
Kyrkdörren.

Det är också möjligt att förtidsrösta i hela Sverige på angivna 
röstningslokaler, t ex om man jobbar på annan ort eller är 
på resande fot på valdagen. Information om lokaler och 
öppettider kommer att finnas tillgängliga efter sommaren. 

Valnämnden i pastoratet ansvarar för organisationen av 
valen, och administrationen sköts av pastorsexpeditionen. 
Frågor om valet kan ställas till Nils Stenlund,  nils.stenlund@
svenskakyrkan.se eller 0371-83651.

Valnämnden i Gislaveds pastorat

Sommartider på pastorsexpeditionerna!
Under perioden 14 juni - 16 augusti så kommer 
kanslipersonal inte bemanna pastorsexpeditionerna på 
onsdagar ute i våra församlingar. Pastorsexpeditionen i 
Gislaved har öppet hela sommaren.

Under perioden 3 juli – 6 augusti har 
pastorsexpeditionen i Gislaved öppet alla vardagar 
kl 09.00-12.00. Finns det möjlighet så svarar vi även 
på andra tider. Välkomna!
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Vigseltema i Gislaved! 
Konfirmanderna, Kyrkokören, Ungdomar mfl genomförde 
en jättefin gudstjänst med vigseltema. En härlig upptakt till 
att tänka på vigsel och rentav fria! Vi fick många tankar om 
äktenskap och vigsel i ord, ton och bild. Äktenskapet är en 
gåva att vårda om du har någon att dela din kärlek med! 
Välkommen att boka vigsel!

Konfirmation 

Konfirmation är något vi erbjuder alla som 
går i årskurs 8. Det är ett tillfälle att få träffa 
vänner, fundera kring olika frågor som rör 
livet, umgås, fika, se på film och mycket mer. 
Konfirmationstiden är ett tillfälle för dig att fundera och växa kring 
frågorna om Gud och Jesus, om tron, meningen med livet, ont 
och gott, kärlek och relationer, livet och döden. Du får chansen 
att upptäcka mer om dig själv och växa, inte bara på längden utan 
också som människa en viktig upplevelse att bära med sig resten 
av livet. Tillsammans åker vi på ett längre läger i samband med 
något av skolloven.  
Anmälan görs via vår hemsida http://www svenskakyrkan se/
gislaved alt mail: maria wiss@svenskakyrkan se
Välkomna!  hälsar Gislaveds, Bosebo och Våthults församlingar

Dagläger i Båraryd
V 25 och 26 är det dagläger för barn födda år 2005-08.
Kl 10-15, Buss från Gislaved.
Anmälan på mail: veronica.a.andersson@svenskakyrkan.se
Mejlet ska innehålla: namn, fullständig adress (postnummer), 
personnummer och förälders namn, mejladress och 
telefonnummer man kan nå på dagtid.

Midsommar i Gislaved 
Midsommarhelgen firar många på andra ställen. Vid havet, 
Öland, Dalarna… Men vi som är kvar i Gislaved går inte 
lottlösa. Det fina vädret hoppas vi på. Det ger oss extra 
upplevelser att fira gudstjänster utomhus i Hembygdsparken, 
vid Gäddviken i Bosebo eller i församlingshemmets trädgård i 
Våthult där Församlingsrådet gör sommarbakelser.

Fast musikgudstjänsten på midsommaraftonen i Båraryd (efter 
Hembygdsföreningens firande vid Kyrksjön) blir nog finast i 
kyrkan. Se tider och platser i gudstjänstschemat!

Välkomna!

FÖRST TILL KVARN – max 45 barn! 

Hälsningar

Maria & Veronica

Grattis – nu är det din tur!

Bli konfirmerad i Svenska kyrkan.

Konfirmation är inte som du tror!
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GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
MAJ  
14 5:e sön i påsktiden 11.00 Högmässa, Widermark 
17 Onsdag 18.30 Veckomässa, Åkermo 
21 Bönsöndagen 11.00 Högmässa, Åkermo 
24 Onsdag 18.30 Veckomässa, Widermark 
25 Kristi himmelsfärds dag 11.00 Gudstjänst, Hullfors 
28 Sön före pingst 11.00 Friluftsgudstjänst, Goës, 
    I kyrkparken. Kaffekorg och sittunderlag
   16.00 Körkonsert, Åkermo
    Oratoriekonsert, Kävsta folkhögskolas kör. Stig-Erik Nerman
31 Onsdag 18.30 Veckomässa, Goës 
JUNI     
4 Pingstdagen 11.00 Högmässa, Goës 
5 Annandag pingst 18.30 Ekumenisk mässa, Nilson 
11 Heliga Trefaldighetdag 18.00 Musikgudstjänst, Åkermo, Orgelkväll Michal Wodrowski
18 1:a sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Widermark 
24 Midsommardagen 11.00 Friluftsgudstjänst, Nilson, Hembygdsparken. Kyrkkaffe
25 Heliga Joh döparens dag 18.00 Mässa, Widermark 
     JULI     
2 3:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Widermark 
9 4:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Åkermo 
16 Apostladagen 11.00 Högmässa, Åkermo 
23 6:e sön e Trefaldighet 11.00 Ekumenisk gudstjänst, Goës 
30 Kristi förklarings dag 18.00 Musikgudstjänst, Widermark, Se Sommarmusiken
     AUG     
6 8:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Goës, Örjan avskedspredikar
13 9:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Widermark 
20 10:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Widermark 
23 Onsdag 18.30 Veckomässa, Widermark 

Gilla oss på
FACEBOOK

Succén med vägkyrkan i Båraryd 
fortsätter 10-14 juli. 

Kaffeservering varje dag. Kyrkvärdarna och 
lokala musiker inbjuder.
Kl 14 Vägkyrkan öppen med utställning kring bröllop
Kl 15 Dagens tema, se under Båraryd!
Kl 17 Andakt med musik
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GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
MAJ 
14 5:e  sön i påsktiden 18.00 Söndagsmusik, Widermark 
21 Bönsöndagen 18.00 Gudstjänst, Åkermo 
25 Kristi himmelsfärds dag 14.00 Gudstjänst, Hullfors      
JUNI     
4 Pingstdagen 18.00 Gudstjänst, Goës 
11 Heliga trefaldighets dag 11.00 Högmässa, Widermark 
18 1:a sön e Trefaldighet 18.00 Söndagsmusik, Widermark      
JULI     
9 4:e sön e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Åkermo 
30 Kristi förklarings dag 10.00 Ekumenisk gudstjänst, Widermark, I Centrumkyrkan     
AUG     
6 8:e efter Trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Goës, Örjan avskedspredikar
20 10:e sön e Trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst, Widermark, Se sommarmusiken

BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
MAJ 
14 5:e sön i påsktiden 14.00 Gudstjänst, Goës 
25 Kristi himmelsfärds dag 11.00 Högmässa, Widermark 
     
JUNI     
4 Pingstdagen 18.00 Musikgudstjänst, Nilson
    Kyrkokörens vårkonsert
17 Lördag 11.00 Konfirmation, Hullfors/Åkermo 
17 Lördag 15.00 Konfirmation, Goës 
23 Midsommarafton 16.00 Musikgudstjänst, Widermark, Se Sommarmusiken
25 Joh Döparens dag 11.00 Friluftsgudstjänst, Widermark 
29 Torsdag 17.00 Familjegudstjänst, Mayïm, Avslutning på daglägret
     
JULI     
10 Måndag 16.00 Andakt med musik, Mayïm, Öppen kyrka kl 13-17
11 Tisdag 16.00 Andakt med musik, Mayïm, Öppen kyrka kl 13-17
12 Onsdag 16.00 Andakt med musik, Mayïm, Öppen kyrka kl 13-17
13 Torsdag 16.00 Andakt med musik, Mayïm, Öppen kyrka kl 13-17
14 Fredag 16.00 Musikgudstjänst, Åkermo
    Öppen kyrka kl 13-17. Se Sommarmusiken
30 Kristi förklarings dag 18.00 Gudstjänst, Åkermo 

Pastorsexpeditionen är öppen: Mån-tors kl 09.00-12.00 och kl 13.00-15.00, fre kl 09.00-12.00  (för sommartider se sid 14)
Växel tel: 0371-836 50  - Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved

Måndag: Musik med lokala förmågor

Tisdag: Smedjan är öppen

Onsdag: Om danskarnas härjningar, 

Sven Jarl

Torsdag: Kyrkogårdsvandring. 

Smedjan öppen

Fredag: Kyrkans historia och 

musikgudstjänst med Ingrid Andersson, 

Johanna Nordliden och Frida Åhnman.

Välkomna!
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VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
MAJ 
21 Bönsöndagen 9.30 Gudstjänst, Widermark 
25 Kristi Himmelsfärds dag 14.00 Gudstjänst, Widermark      
JUNI     
4 Pingstdagen 9.30 Friluftsgudstjänst
    Nilson, I Gulleryd
    Våthult-Bosebo kyrkokör. Kaffekorg
11 Heliga trefaldighets dag 11.00 Högmässa, Nilson 
25 H Joh Döparens dag 14.00 Friluftsgudstjänst, Widermark, Kyrkkaffe     
JULI     
5 Onsdag 18.00 Mässa med musik, Åkermo
    Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan och fika. Från kl 15
12 Onsdag 18.00 Mässa med musik, Widermark
    Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan och fika. Från kl 15
19 Onsdag 18.00 Mässa med musik, Widermark
    Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan och fika. Från kl 15
26 Onsdag 18.00 Mässa med musik, Goës
    Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan och fika. Från kl 15
AUG     
20 10:e sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa, Nilson 

Sommaröppet i Våthults kyrka
Låt Våthults gamla medeltidskyrka bli ert utflyktsmål en 
onsdagseftermiddag i juli! Varje onsdag är kyrkan öppen kl 15-19 
Upplev en stunds stillhet, visning av kyrkan och fika. 
Varje kväll avslutas med mässa och fin musik kl 18.00 obs tiden!
Församlingsrådet ansvar för dessa sköna eftermiddagar 
tillsammans med olika grupper, tex Wåthults Wänner och andra 
duktiga medarbetare.
Välkomna!

Askgravplats invigd! 
Så har även Våthult fått en 
askgravplats. Detta gravskick sprider 
sig över landet och är ytterligare en 
möjlighet att ta tillvara. Kontakta 
pastorsexpeditionen eller vår 
hemsida för information om hur vi 
använder densamma.

VÅ
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BOBOSEBO KYRKA GUDSTJÄNSTER

MAJ 
14 5:e sön i påsktiden 11.00 Högmässa, Goës 
21 Bönsöndagen 11.00 Gudstjänst, Widermark 
28 Sön före pingst 11.00 Gudstjänst, Åkermo 
     
JUNI     
11 Heliga Trefaldighets dag 9.30 Gudstjänst, Nilson 
24 Midsommardagen 14.00 Friluftsgudstjänst, Nilson, Gäddviken. Kaffekorg och sittunderlag
28 Onsdag 18.00 Mässa församlingshemmets vind, Widermark
    Från 15.30 Visning på församlingshemmets vind. Kaffe.
     
JULI     
3 3:e sön e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Widermark 
10 Måndag 19.00 Musikgudstjänst, Åkermo, Se Sommarmusiken
23 6:e sön e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Goës 
     
AUG     
13 9:e sön e Trefaldighet 16.00 Friluftsgudstjänst, Widermark, Törås. Kyrkkaffe

Framtidsdag
Bosebo är en av landets minsta församlingar och vill värna om 
att vara egen församling. Då är det också viktigt med ett stort 
engagemang bland medlemmarna. Församlingsrådet bjöd därför 
in alla 112 medlemmarna till gudstjänst och möte i februari. 
Nästan hälften mötte upp och samtalade efter gudstjänsten 
om nutiden och framtiden. Vilka kan vara förtroendevalda i 
församlingsråd och Töråsutskott? 

Vem kan ställa upp som ordförande? Kyrkvärdar?
Inte minst talade vi om längtan efter att fira gudstjänst i Bosebo. 
På bilden ses de som kanske är Församlingsråd efter oss 2030… 
Välkomna till längtan och engagemang! Församlingsrådet 
välkomnar alla goda förslag.
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Ekumenisk gudstjänst i missionskyrkan. 
Församlingarnas barngrupper leder 

genom påskens berättelser.

Brudkronor:
Norra Hestra Guld och ädelsten. Skänkt av 
sykretsen jämte ungdomskretsen år 1949.
Öreryd skänkt av Iris och Martin Josefsson år 
1961. Valdshult är förgylld och anskaffningsår 
1736. Stengårdshult skänkt av fru Ester Kloo 1938.

Konfirmanderna besöker hela människan i Gislaved.
Nyfiken på Gud? 
Välkommen till våra konfirmandträffar i höst. 
Du kan redan nu anmäla ditt intresse till vår präst 
agneta.helge@svenskakyrkan.se  eller vår kantor 
lars.palmers@svenskakyrkan.se 
Du som är född 2003 kommer att få en särskild inbjudan på posten.

Presentation Agneta Zeidan
Agneta Zeidan heter jag, är 58 år, född 
och uppväxt i Borås och har en son, 
Samuel som är 20 år. Jag är förlovad med 
Ulf Södahl, diakon i Equmeniakyrkan 
och församlingsassistent i Dalstorps 
församling. Jag har nyligen flyttat till 
Kuvarp i Ölsremma där vi bor. Se gärna 
www.kuvarp.se 

Jag läste diakonutbildningen på Bräcke 
och vigdes till diakon i Göteborgs 
Domkyrka 2003. Sedan dess har jag 

arbetat i Kållereds församling, mycket med flyktingar och äldre. Jag 
har haft många samtal både enskilt och i grupp. Vi har även haft 
ett gott ekumeniskt samarbete. 

På min fritid tycker jag om att vandra ute i naturen. Jag gillar djur 
och fåglar. Jag är intresserad av idrott. Jag kopplar av med att måla 
akvarell, läsa en god bok, umgås med familj och vänner och gillar 
även att resa. 

Jag åker på retreat för att ladda batterierna, vara i bön och stillhet. 
Längtar efter att bli mer medveten om Guds närvaro i allt. Jag vill 
leva med den positiva inställningen att det lilla vi gör kan göra stor 
skillnad. Jag säger med Moder Teresas ord: ”Ibland tror vi att det 
vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre 
utan den droppen.”  För mig är det enskilda mötet med människor 
mycket viktigt. Varje människa är unik och behöver bli sedd, 
bekräftad och lyssnad på.

Jag ser fram emot att börja arbeta i Gislaved och Norra Hestra och 
tackar för förtroendet. Min bön är att Gud ska visa mig sin väg och 
göra mig villig att vandra den.

”I Guds kärlek vill jag vila,
vet mig önskad, älskad, sedd. 
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd”
(Ps 522:2)  

Norra Hestra Öreryd Valdshult Stengårdshult

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra 

gudstjänster? Oavsett var du bor 

och till vilken gudstjänst du vill 

åka. Karin samordnar chaufförer.

Kontakta Karin Johansson 

070-301 48 69

Våffelfika 

på 
Mötesplats 

Mogatan

Gilla oss på
FACEBOOK

Ni som tänker gifta er i våra kyrkor får gärna låna någon av våra brudkronor.
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GUDSTJÄNSTER
MAJ 
 14 5:e sön i påsktiden 10.00 Mässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
   18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka, Helge 
 20 Lördag 16.00 Konfirmation i Hestra Missionskyrka, Helge 
 21 Bönsöndagen 10.00 Konfirmation i Stengårdshults kyrka, 
    Helge, Andersson 
 25 Kristi himmelsfärds dag 09.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken i 
    Hestra, Helge 
 28 Sön före pingst 18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
 31 Onsdag 18.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka. Helge, 
    Våravslutning för Svenska kyrkans unga. Fika & 5-kamp

JUNI     
 4 Pingstdagen 11.00 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
   18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka, Helge 
 11 Heliga Trefaldighets dag 11.00 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Hullfors 
   18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka, Hullfors 
 18 1:a sön e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Öreryds kyrka, Åkermo 
   18.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka, Åkermo 
 24 Midsommardagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra kyrka, Åkermo 
 25 Heliga Joh Döparens dag 10.00 Friluftsgudstjänst i Björn och Eva Martinssons lada, Åkermo
    Öreryd, vägen mot Fagerberg, se skyltning. Medtag kaffekorg
 29 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst i Norra Hestra kyrka, Åkermo 
    Ove Gotting med solistkvartetten

JULI     
 2 3:e sön e Trefaldighet 09.30 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Åkermo 
   19.00 Musikgudstjänst i Öreryds kyrka, Åkermo, Otto Johanssons Jazztrio
 6 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst i Stengårdshults kyrka, Åkermo 
    ”Mellan himmel och jord” Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson
 9 4:e sön e Trefaldighet 09.30 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
   19.00 Musikgudstjänst i Öreryds kyrka, Helge 
    Anders Josefsson Algered och Linda Algered
 13 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst i Stengårdshults kyrka, Helge, Karl-Johan Gollnik
 16 Apostladagen 09.30 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
   19.00 Musikgudstjänst i Valdshults kyrka, Helge 
 20 Torsdag 19.00 Musikgudstjänst i Stengårdshults kyrka , Helge 
    Oskar Knutsson och Matilda Gerhardsson
 23 6:e sön e Trefaldighet 09.30 Högmässa i Öreryds kyrka, Helge 
   19.00 Musikgudstjänst i Norra Hestra kyrka, Helge, LeWe kvartetten
 30 Kristi förklarings dag 09.30 Högmässa i Stengårdshults kyrka, Goës 
   19.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka, Goës 

AUG     
 6 8:e sön e Trefaldighet 09.30 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Nilson 
   19.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka, Nilson 
 13 9:e sön e Trefaldighet 09.30 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka, Widermark 
   19.00 Mässa i Öreryds kyrka, Nilson 
 20 10:e sön e Trefaldighet 09.30 Högmässa i Norra Hestra kyrka, Helge 
   19.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka, Helge 

Pastorsexpeditionen är öppen: Ons kl 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  (för sommartider se sid 14)
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Frisksportarnas 

riksläger 
kommer till Hestra 9-15 juli. 

De är särskilt inbjudna till vår 

musikgudstjänst i Stengårdshult 

torsdag 13 juli.

Sommarens andakter på 

Hestragården

Torsdag 6/7 och Torsdag 17/8 kl 14.30
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Välkommen Rebecka!
Den 6 februari började Rebecka som kantor i 
Villstads församling

Namn: Rebecka Josefsson
Bor: Skolgatan, Smålandsstenar
Familj: Fästman Robin, sonen Willy, hunden 
Cello och katten Sota
Favoritpsalm: 702, Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Favoritblomma: Hortensia
Favoritmat: För svårt att välja.
Intressen: Jag är gärna ute i naturen och promenerar 
men sitter lika gärna i en skön soffa och virkar. Allt blir 
trevligare med sällskap såklart.

Församlingsresa
Välkommen att följa med på vår församlingsresa 
onsdagen den 14 juni.  Avfärd kl. 08.30 från 
Smålandsstenars kyrkas parkering och hemkomst c:a 
kl. 19.00. Vårt första resmål går till Smedjeryds kloster 
(ett ortodox kloster). Därefter äter vi middag på 
Missionsgården Strandhem som ligger i Örkelljunga, 
där vi även får en guidad tur. Sedan fortsätter vi 
eftermiddagen med att besöka Lars och Gunilla 
Peterson (Lars har varit präst i Villstads församling) 
som nu bor i Örkelljunga. De bjuder oss hem till sig på 
eftermiddagskaffe och vi avslutar dagen med andakt i 
Örkelljungas kyrka som Lars leder. 

Kostnad: 450 kr/person. Anmälan senast onsdagen 
den 7 juni till Marie-Louise Lundström, 0371-325 88 
eller marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se 

Sommarfest! 

Avslutning för Barnverksamheten. Torsdagen 

den 15 juni kl. 18.00 - 20.00 vid Smålandsstenars 

kyrka.Detta händer: picknick, sommarquiz för hela 

familjen, fiskdamm, jordgubbstårta och glass.

Välkomna!

Konfirmation

Välkommen till Villstads kyrka söndagen 21 maj 

kl. 11.00 för att be och fira mässa 

med våra konfirmander!

Gilla oss på
FACEBOOK

Höststart!
Barn- och ungdomsverksamheten 

startar vecka 35.

Se mer info på vår hemsida.
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SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
MAJ
14 5:e sön i Påsktiden 10.00 Mässa. Torin.
28 Sön f. Pingst 10.00 Mässa. Lind.
31 onsdag 19.00 Andrum

JUNI
4 Pingstdagen 10.00 Mässa, Torin.
11 Heliga trefaldighets dag 10.00 Mässa. Lind.
18 1:a sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst. Lind.
24 Midsommardagen 10.00 Mässa. Torin.
25 Heliga Johannes Döparens dag 10.00 Mässa. Torin.

JULI
2 3:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Lind.
9 4:e sön e trefaldighet 15.00 Ekumenisk 
 gudstjänst på Tre Björkar.
16 Apostladagen 10.00 Mässa. Lind.
23 6:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa

AUGUSTI
6 8:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Hullfors.
13 9:e sön e trefaldighet 15.00 Friluftsgudstjänst i 
 Emilias stuga. Ivarsson.
20 10:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Lind.
27 11:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

MAJ
14 5:e sön i Påsktiden 18.00. Nu är det härligt 
 att leva – musikgudstjänst i vårtid. Torin. 
 Vi vill sjunga-kören, Lena Björn, flöjt.
21 Bönsöndagen 11.00 Mässa med konfirmation. 
 Torin.
25 Kristi himmelfärds dag 08.00 Gökotta vid 
 Släthults kvarn. Torin.

JUNI
4 Pingstdagen 18.00 Kvällsgudstjänst. Torin.
11 Heliga trefaldighets dag 18.00 Sommarmusik 
 med Kyrkokören. Lind.
18 1:a sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa. Torin.
24 Midsommardagen 15.00 Friluftsgudstjänst 
 i Hembygdsparken. Torin. Kaffeservering. 
 Vid regn i Östanskogsstugan. 
 Husen och museet är öppna.

JULI
2 3:e sön e trefaldighet 19.00 Musik i sommarkväll.
 Se mittuppslag.
16 Apostladagen 19.00 Musik i sommarkväll. Lind.
 Se mittuppslag.
23 6:e sön e trefaldighet 15.00 Friluftsgudstjänst 
 på Berget, Tabo hos Annette och Ingvar Rehn. 
 Löfgren. Mot Arnåsholm i Villstad, efter Sännås 
 skylt höger Tabo. Kaffeservering. Vid regn på logen.
30 Kristi förklarings dag 19.00 Mässa. Eklund.

AUGUSTI
6 8:e sön e trefaldighet 19.00 Musik i sommarkväll. 
 Hullfors. Se mittuppslag.
13 9:e sön e trefaldighet 19.00 Kvällmässa. Ivarsson.
20 10:e sön e trefaldighet 19.00 Musik i sommarkväll. 
 Lind. Se mittuppslag.

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  (för sommartider se sid 14)
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad

Konfirmander 2017/2018 

Personlig inbjudan skickas 

snart till er som är födda 2003. 

Uppstart i september!
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Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-836 50
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Öreryd kyrka
Till hösten är planerat en invändig ombyggnad av 
Öreryds kyrka. Inne i vapenhuset ska ena trappan 
till läktaren tas bort och ersättas med en tillgänglig 
toalett. Samtidigt byggs ett litet pentry längst bak i 
kyrkan så att kyrkkaffe kan kokas direkt i anslutning till 
gudstjänster och andra träffar i kyrkan. 

De två bänkarna längst ner under läktaren kommer 
att tas bort för att bereda plats för bord och stolar. 
Ombyggnaden kommer att utföras från mitten av 
augusti och ska vara klart före allhelgona.

Körkonsert ”Förklädd Gud ”

Reftele kyrka söndagen den 10 september kl. 18.00

Medverkande: Västbo Oratoriekör, Laine Quist sopran, 

Ove Gotting bas och Symfoniorkester

Inträde 100 kr (betalas på plats)

Valdshult kyrka
Efter påsk kommer Valdshults kyrka att kläs in 
med byggställning. Tornets plåt och underlag ska 

inspekteras och repareras. Därefter ska långhustakets 
plåt, fönster och fasader målas om. Det här kommer 
att utföras under sommaren av Erik Larssons 
Bygg, Limmared. Arbetena är sådant utvändigt 
underhåll som vi måste göra och som kyrkan får lite 
ekonomisk hjälp med genom KAE, kyrkoantikvarisk 
ersättning.

Då tornet är klart kommer kyrkan 
att kompletteras med en utvändig 
ramp så att man ska kunna ta 
sig in i kyrkan utan 
trappsteg. Rampen byggs 
i sten och med 
smidesräcken. Även till 
rampen har kyrkan fått 
bidrag, men med KBB, 
kyrkobyggnadsbidrag.

Karin Arvidsson, 
fastighetsingenjör.


