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Välkommen att vandra med andra…
Att pilgrimsvandra är ett sätt att fira gudstjänst och blir en ny dimension i Guds fina natur. Varje steg blir en hyllning till vår 
Skapare. Hoppas att du vill komma med och vandra tillsammans med andra. Vid varje vandring kommer det erbjudas skjuts 
tillbaka till utgångsplatsen. 

Söndagen den 28 augusti Pilgrimsvandring från Kållerstad kyrka till Ås gamla kyrkogård. Vi börjar med att fira högmässa i 
Kållerstad kl. 10.00. Efter kyrkkaffet börjar vi vår vandring på ca. 7 km. 

Söndag den 18 september Pilgrimsvandring från Smålandsstenar kyrka till Villstad kyrkby . Vi börjar med att fira gudstjänst i 
Smålandsstenar kl. 10.00. Efter kyrkkaffet börjar vi vår vandring på ca. 6 km.  

Har du frågor kontakta: Annika Källner 0371-233 07 eller Kristina Torin 0371-325 83.

Augusti … nystart! 
Dags att börja skolan, ny klass, högstadiet, kanske gymnasiet. 
Åter på jobbet efter semestern, kanske även på ny arbetsplats, 
ja augusti förknippas mycket med nystart. Så också för oss i 
kyrkan, vi startar upp våra olika grupper i församlingarna. Vi 
hoppas att du skall hitta någon grupp eller verksamhet som 
du vill vara med i, oavsett ålder.  
 
Jag som i många år främst jobbat med barn och ungdomar, 
tycker det är fantastiskt att få möta alla som kommer till oss. 
Lite extra roligt är det när någon har ”vuxit” ur sin grupp och 
väljer att fortsätta i nästa återseendets glädje ni vet. Men lika 
roligt är det med nya möten, att få göra nya bekantskaper 
berikar. Spänningen är varje augusti densamma, för att få se 
vilka av årets konfirmander som har anmält sig till UMiV 
(Kontraktets projekt: ung medarbetare i Västbo). Ett projekt 
där vi som församling får ha ungdomarna som hjälp i våra 
verksamheter, och där ungdomarna får växa, träffa andra 
ungdomar, får en ledarutbildning och som avslutning på 
projektet, efter två år får följa med på en utbildningsresa 
till Rom, (längre fram i bladet skriver några av ungdomarna 
om sin upplevelse av UMiV).
 

Ungdomarna är vår framtid såväl i samhället som i kyrkan. 
Att ta steget in genom kyrkporten eller till våra verksamheter 
kan vara det första steget till att hitta nya vänner, eller att i 
dagens stressade tillvaro få en stunds lugn och ro, en stund 
att dela lek och gemenskap, eller delta i samtal och diskus-
sioner om livets allvar och glädjeämnen.
 
Vi hoppas att du skall hitta något 
som passar just dig, vare sig du 
är 5 eller 105. 
 
Vi är alla barn hos Gud.
 
Välkommen till oss, dörren 
står öppen!
 
Marita Falk 
Pedagog i Anderstorps församling
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”När det värsta händer - om att finna hopp mitt i hopplösheten.”
Diakonikväll i Reftele församlingshem onsdagen den 21 september kl. 18.30. 
Det händer oss alla ibland, det som vi inte trodde skulle ske, som svår sjukdom, skilsmässa
eller närståendes död. när det värsta händer, hur går man vidare?  
Sofia Persson, sjuksköterska och präst, varvar egna erfarenheter och andras forskning, 
tårar och skratt, i kvällens föredrag. 
 
/Diakonin i pastoratet.



Anders Hullfors
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TIbland blir det inte riktigt som vi för väntat oss

Med stor förhoppning om semester, vila, fritid, värme, 
sol och klarblåa dagar, gick vi in i sommaren 2016! Då 
vi nu summerar allt kanske det inte blev riktigt som man 
tänkt eller förväntat sig? För en del kanske det blev 
bättre, för andra sämre och för de flesta, tror jag, 
helt okej. Det blev vad det blev. 
 
Med stora förväntningar på sig själva och från andra 
kunde vi följa de tävlande i OS från Rio de Janeiro. År av 
slit, träning och förhoppning om medaljer förbyttes för 
många till gråt och förtvivlan över ett misslyckat lopp 
eller match. Många av oss kommer nog ihåg herrlands-
laget snöpliga uttåg i fotboll eller andra svenskars 
snabba förluster.
 
Samtidigt som det för andra blev precis tvärtom. Helt 
otippat kunde vi följa och se svenskens enorma glädje 
över silvermedaljen i skytte, Emma Johanssons silver 
på cykel och för att inte tala om Sarah Sjöström.   
Ibland blir det som sagt inte riktigt så som man tänkt 
sig oavsett om det som sker är av positiv eller negativ 
karaktär.
 
Ett talesätt som jag brukar använda, inte minst vid 
vigslar med nervösa brudpar är; ”Det kan aldrig gå fel. 
Det blir bara lite annorlunda än man tänkt sig”.  
Ibland tror jag vi behöver ta med detta då saker och 
ting inträffar i våra liv.
 
Planera och förbereda sig är ett måste för att saker och 
ting ska fungera. Men en viss öppenhet för det oväntade 
behövs också annars blir livet rätt ensidigt och kanske 
torftigt. Lite spänning förgyller alltid, det blev vi ju 
varse under OS. 
 

Visst kan saker och ting gå fel och mycket styr och 
råder vi inte över. Inte minst har den gångna sommaren 
visat på detta. För många i vår värld blev denna 
sommar den det sommaren då livet förändrades för 
alltid genom alla de ofattbara hemskheter som inträffat 
lite överallt och för ett tag kändes det som om man inte 
vågade läsa eller höra på några nyheter mer. Var smäller 
det här näst? Den frågan tror jag många bar/bär med 
sig från sommaren.  En berättigad fråga som får oss att 
stanna upp och tänka till på vad ett liv är värt och som 
får allt annat att blekna och verka banalt.
 
Oavsett vad som sker i våra liv och runt omkring i vår 
värld så tror jag det är viktigt att försöka leva i nuet, 
se denna dag först och främst och samtidigt ta till vara 
vad dagen bjuder. För allt blir ju inte som man tänkt sig, 
det blir bara lite annorlunda.
 
Till sist vill jag skicka med Er ett bibelord till hjälp och 
vägledning inför både det väntade och oväntade; 
”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag 
skall skänka er vila”. 
Matt. 11:28. 
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FÖRSAMLINGSASSIStENtER

Malin. Caroline.

Lina och Veronica.

Åsa.
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Elisabeth.

Det är vi som ansvarar för barn och ungdomsverksamheten tillsammans med övriga medarbetare.

Anderstorps församling
Marita Falk 0371-58 70 65
marita.falk@svenskakyrkan.se 
Ann-Sofie nilsson 0371-58 70 38
ann-sofie.nilsson@svenskakyrkan.se

Burseryds församling
Åsa nielsen 0371-58 56 84
asa.nielsen@svenskakyrkan.se 

Gislaveds församling
Lina Mayïm 0371-836 83 
lina.mayim@svenskakyrkan.se 
Veronica Andersson 0371-836 65
veronica.a.andersson@svenskakyrkan.se 

Norra Hestra församling
Maria Kastberg 0370-33 26 46
maria.kastberg@svenskakyrkan.se

Villstads församling
Elisabeth Andreasson 0371-325 86
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se
Malin Lindahl 0371-325 97
malin.lindahl@svenskakyrkan.se

Västbo Sankt Sigfrid församling
Anna Grahn 0371-233 11
anna.grahn@svenskakyrkan.se
Caroline Söderblom 0371-233 08
caroline.soderblom@svenskakyrkan.se

Anna, Marita, Ann-Soie och Maria.



Pilgrimsvandring med Alphagruppen
Under vårterminen genomfördes en Alphakurs arrangerad 
av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Anderstorp. 
Kursen samlade 14 deltagare och en god gemenskap 
byggdes upp under tidens gång. Mat, undervisning, 
samtal och andakter gjorde varje tillfälle till en fest. 
Många upptäckte sin längtan efter att få lära sig mera om 
bibeln och tron på Gud och därför blir det en fortsättning 
för dem till hösten med mera undervisning. Det kommer 
också att bjudas in till ny Alphakurs i höst.
Utöver de vanliga kvällssamlingarna tillbringade vi en 
heldag på kontraktsgården i Kulltorp. Där blandades lek, 
allvar och uppfriskande promenader. Den sista träffen 
blev en pilgrimsvandring på pingstdagen trots ett kylsla-
get väder och regntunga skyar. Vi vandrade från Gläntans 
badplats till kyrkans Bygget, ca tre kilometer. Regnställ, 
vandringskängor och gåstavar gjorde vandringen till en 
skön upplevelse. 
Johannes Ivarsson och Kerstin Andersson delade tankar, 
frågor och böneord under vandringens gång och 
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson ledde en andakt i det 
lilla kapellet. Där inne var det varmt och skönt och det 
smakade bra med kaffe/te och fikabröd. Tillsammans 
bad vi: 
”Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att gå den.”
/ Kerstin Andersson.

Barn- och ungdomsgrupperna
startar igen vecka 35!
Lillringen: 3-4 år, Måndag kl. 14.30-16.00 startar 29 aug. 

Miniminiorer: 5-6 år, Torsdag kl. 16.45-18.15 startar 1 sept.  

Miniorer: årskurs 1-3, Torsdag kl. 14.30-16.00 startar 1 sept. 

Juniorer: årskurs 4-6, Tisdag kl. 16.00-17.30 startar 30 aug. 

Babycafé med babysång: Tisdag ojämna veckor kl. 09.30-11.30 
start 30 aug. 
Öppna förskolan: Barn med förälder, måndag kl. 09.00-11.30 
start 29 aug. 
Kyrkans unga: Söndag kl. 17.30. Kontakta Marita för mer info. 

Anmälan och frågor: Ring eller maila Marita eller Ann-Sofie. 
Tel. Marita 58 70 65, marita.falk@svenskakyrkan.se 
Tel. Ann-Sofie 58 70 38, ann-sofie.nilsson@svenskakyrkan.se

LJuGAREBäNKEN
Mötesplats för män på Klockaregårdens träffpunkt, 
kl. 14.30 -16.00.

Onsdagarna 7 september, 5 oktober, 2 november 
och 7 december. 

Ledare: Kent Jönsson.

Församlingsdag 18 september
Söndagen 18 september har vi ingen egen gudstjänst i Anderstorps kyrka. 
Istället gör vi en gemensam församlingsdag där alla som vill får följa med. 
Vi börjar med att åka till nydala klosterkyrka, där vi guidas och firar en 
enkel gudstjänst. Efter det fortsätter vi till Café Timjan för lunch. 
Mätta och goa bär det sedan av till Ohs bruk för en tur på museijärnvägen 
Ohsabanan.  

Vi har bokat en buss med 50 platser som vi åker med. De som anmäler 
sig först får plats i den. Blir vi fler får resten ta egna bilar. 
Vi är övertygade om att denna dag har något som passar för olika åldrar 
så häng på. 

Avresa: kl. 09.00 18/9 från församlingshemmet. 
Hemma igen i Anderstorp: ca. kl. 17.00. 
Kostnad: 100 kr per person, 50 kr för barn, max 300 kr för en familj. 
Anmälan senast 12/9 till: 
kerstin.b.andersson@svenskakyrkan.se, 0371-58 70 34 eller 
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se, 0371-58 70 32.
Hoppas vi ses!
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Norra Hestra församling
Maria Kastberg 0370-33 26 46
maria.kastberg@svenskakyrkan.se

Villstads församling
Elisabeth Andreasson 0371-325 86
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se
Malin Lindahl 0371-325 97
malin.lindahl@svenskakyrkan.se

Västbo Sankt Sigfrid församling
Anna Grahn 0371-233 11
anna.grahn@svenskakyrkan.se
Caroline Söderblom 0371-233 08
caroline.soderblom@svenskakyrkan.se

ALPHA HÖStEN 2016
Välkommen med på nästa Alphakurs - grundkurs i 
kristen tro. Mat, gemenskap, föredrag och samtal. 
(Läs mer ovan). 
Tid: 10 onsdagar kl. 18.30-21.00  i höst, samt en 
fredagkväll och lördag i mitten på kursen. 
Plats: Församlingshemmet i Anderstorp. 
Kostnad: 400 kr för hela kursen inklusive mat. 
Anmälan: Senast 31 augusti. 
Frågor och anmälan till: Kerstin Andersson,
0371-587034, kerstin.b.andersson@svenskakyrkan.se 
Ing-Marie Gustavsson Jönsson, 070-4955127, 
ing-marie@equmeniakyrkananderstorp.se 



 

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

gilla oss på
facebook

gudstjänster

SEP 4 15:e sönd e trefaldighet 10.00  Gudstjänst. Johannes Ivarsson.
 11 16:e sönd e trefaldighet  10.00  Högmässa. Anna-Karin Gabrielsson
 18 17:e sönd e trefaldighet  ca. 11.00  Mässa i nydala. Församlingsutflykt till 
    nydala.
 25 18:e sönd e trefaldighet  10.00  Högmässa. Psalmer från hela världen. Johannes Ivarsson.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 10.00  Gudstjänst. Anna-Karin Gabrielsson.
 9 Tacksägelsedagen 14.00 Familjemässa med Lennart Henriksson. Johannes Ivarsson.
 16 21:e sönd e trefaldighet 10.00  Gudstjänst. Gospelkören sjunger. Johannes Ivarsson.
 23 22:e sönd e trefaldighet 18.00  Mässa. Lina Sandell psalmer. Cantonerna. Anna-Karin Gabrielsson.
 30 23:e sönd e trefaldighet 10.00  Gudstjänst. Johannes Ivarsson.

NOV 5 Alla helgons dag 16.00  Gudstjänst. Det Urgamla kors 50 år. Johannes Ivarsson.
 6 Sönd efter alla helgons dag 18.00  Stilla mässa. Johannes Ivarsson

Bön på Månsgatan 37 DPå måndagskvällar kl. 19.00 samlas vi till bön på 
Månsgatan 37 D.Höstens datum: 29 augusti, 12 och 26 september, 

samt 24 oktober. Välkommen att dela tankar och vara 
med i bön för vår värld, vårt samhälle och oss själva.

Bara va´!
Måndagen den 10 oktober kl. 19.00

möts vi i kyrkan till bön, ljuständning, 

meditation och sång. En stilla stund för 

eftertanke i en brusande vardag. 

Välkommen!

uMiV - ung Medarbetare i Västbo
Fyra unga medarbetare från Anderstorp - Emilia Darvelid, Klara 
Tunér, Hanna Fridén och Ida Fagerström - har här skrivit ner 
sina tankar om UMiV. En av dem avslutar sitt uppdrag nu och 
de andra har ett år kvar. 
Vi valde att bli UMiVare för att vi alltid har hjälpt till i kyrkan 
sen vi var små, men också för att man får en ledarutbildning 
och får träffa och lära känna andra kristna personer i samma 
ålder. Såklart lockade Rom-resan också. Tre av oss har valt att 
ta hand om juniorerna, den fjärde hjälper till på helger och lov 
istället eftersom hon har så mycket att göra på veckodagarna. 
Då blir det att hon hjälper till på gudstjänster genom att hålla 
i Söndax eller sjunga i Lovsångsgruppen. Läger för barn har vi 
alla hjälpt till på. Vi tycker att det är bra att man kan hjälpa till 
på det sätt som passar en och att man har många valmöjlig-
heter. På UMiV-lägren är man tillsammans med alla UMiVare 
i kontraktet och man blir väldigt tajta och har superroligt 

tillsammans. Därför blir det också en stor gemenskap i gruppen. Vi 
tycker att UMiV är en bra verksamhet, där alla är speciella och det 
finns en uppgift till var och en. Det är också en upplevelserik resa 
som man lär sig mycket av. Ledarna är också härliga och sköna 
personer som är lätta att prata och hänga med. Vi är glada att vi 
valde att gå med i UMiV för det är oftast bara roligt och vi har 
bara fått bra minnen och erfarenheter av det hitintills!
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Kafferepet
En stunds gemenskap kring 

kaffebordet och ibland något 

program. 
Tisdagar kl. 14.00 - 16.00.  

13 september, 11 oktober 

och 8 november.



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

Bön på Månsgatan 37 DPå måndagskvällar kl. 19.00 samlas vi till bön på 
Månsgatan 37 D.Höstens datum: 29 augusti, 12 och 26 september, 

samt 24 oktober. Välkommen att dela tankar och vara 
med i bön för vår värld, vårt samhälle och oss själva.

 

Ebbe Danielsson
 

torsdagen den 20 oktober kl. 19.00 - 21.00.   
Tomas Sjödin, alltid hörvärd, är kallad att komma till oss 
denna kväll. Men ämnet är inte fastställt.  
Lokal: Equmeniakyrkan Anderstorp. Entré: 80 kronor. 

Livets frågor
Ekumenisk föreläsningsserie 
i Anderstorp

 
Välkommen till sopplunch i 
församlingshemmet!
7 september, 5 oktober, 2 november 
och 7 december 
Lunchandakt kl. 11.45. 
Servering kl. 12.00-13.00. 
Kostnad: 40 kronor.

Bakre raden från vänster: Tilde Wallstål, Marita Falk, Alice Quiding, Mathias Folkestad, Kristian Sandvik, Linus Johansson, Martin Skötte, Anna-Karin 
Gabrielsson, Johannes Ivarsson, Johanna Hilltorp, Sebastian Hammar, Matilda Mild, Wilhelmina Johansson, Mylene Jennerhed, Johan Larsson, Daniel 
Karlsson och Mikaela Söderlund.  
Främre raden från vänster: Cornelia Linder, Felicia Axelsson, nadja Jacobsson, Max Brüel, Vilma Mårtensson, Annie Sjöblom, Emmy Johansson och
Thelma Hammarström.

Konfirmander 2016

Konfirmation 2017
nu börjar snart en ny grupp med konfirmander i Anderstorp för er som just 
börjat 8:an. Vi börjar med ”Kick off” lördag 24 september på Påarps 
gård där vi lär känna varandra och berättar mer om konfatiden. 
Sedan följer gudstjänster, några lördagar under vinter och vår, konfirmand-
läger i maj med Sveriges största segelbåt – Elida, och en del annat.  
när skolan sedan slutat för terminen träffas vi lite intensivare ett par veckor 
innan konfirmationen 1 juli 2017. 
Har du frågor eller vill anmäla dig så hör av dig till:
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se 0371-58 70 32 eller
anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se 0371-58 70 31.
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uMiV
Burseryds församling har hittills haft 3 tjejer med i projektet som var klara 2015 och nu är 
3 nya tjejer färdiga med sitt arbete och åker till Rom under hösten. Kvar finns en kille som 
bla skall hjälpa vaktmästarna med ljus och ljud. Vi hoppas också få in nya ungdomar av årets 
konfirmander i projektet.  
när vi pratades vid om deras tid så ställde jag några frågor och fick många spännande svar, 
såhär säger Hanna och Emma: 
Varför ville ni vara med i projektet?  
Det spännande att få jobba vidare med kyrkan efter vår konfatid. Att kunna komma till 
kyrkan och slappna av det tycker jag är skönt och att lära känna nya människor. Det lät lärorikt 
med ledarutbildning och att få ha kul samtidigt med andra ungdomar. 
Vad har varit bäst hittills?  
Att få träffa så mycket folk, tex barngrupper, gudstjänstbesökare och andra UMiV:are. Att få vara med årets konfirmander och 
deras stora konfirmation, det var härligt. Att få vara med i kyrkokören och sjunga har varit kul. 
Har du någon favoritpsalm?  
703 ”Ropa till Gud”. Den har följt mej under barn och ungdoms åren och den väcker många minnen!  
Vill du fortsätta med arbete i kyrkan och vad vill du göra? 
Jag hoppas att jag kan fortsätta på något sätt efter denna tiden, tex spela, sjunga och umgås med andra.

/ Emma och Hanna genom Åsa.

Bakre raden från vänster: Emma Eriksson Erik Källner, Beatrice 
nerman, Anton Rehn, Evelina Forsberg och Hanna Petersson.
 
Mellersta raden från vänster: Emma Karlsson Rebecka Andersson, 
Anton Kiehn, nelly Peltohaka, Klara Hagstrand, Kristina Torin, 
Joel Abrahamsson, Jonathan nyman, Isac Eklund, Karl 
Vilhelmsson och Emma Tolf.
 
Främre raden från vänster: Alice Krafft, Jacob Karlsson, Emmy 
Hoff, Isak Ludvigsson, Tilda Hansson och Mattis Lövstål.

Konfirmander 2016

HÖStENS HuSFÖRHÖR under oktober och november kommer att gå i sångens och 
musikens tecken. Vi väljer temat: 30 år med psalmboken. 30 år har gått sedan vi fick vår 
nuvarande psalmbok. 1986 togs den emot i landets kyrkor. En del kallar den fortfarande 
trots dess ålder ”DEn nyA PSALMBOKEn”. Många har favoritpsalmer och går och gnolar 
för sig själva. En gudstjänst utan psalmsång är svår att tänka sig. Psalmboken är en av de 
mest spridda böckerna i vårt land. I höst firar vi 30-åringen! Tider och platser kommer att 
meddelas senare. Ta gärna med din egen psalmbok – kanske från konfirmationstiden eller 
1986-års – när det blir dags för husförhör på din plats. Välkomna!
Se annonsering i tidningarna när det är dags.

Foto: Ateljé Fotohörnan i Hyltebruk.

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

VäLKOMNANDE AV KONFIRMANDER 
I BuRSERyDS KyRKA 4/9!
Konfirmandarbetet för 2016/2017 sker 
tillsammans med Villstads församling. 
Har du frågor kontakta 
Kristina Torin 0371-325 83.



KyRKOKÖRERNAStARtAR tORSDAG DEN 8/9!Burseryds kyrkokör i Burserydsförsamlingshem kl. 18.30.Kyrkokören Glädjen i Södra Hestra församlingshem kl. 19.00.

VåFFELcAFé
i Gryteryds sockenstuga 14/9, 

12/10, 9/11 kl 15.00. 

SOPPLuNcHER I VåRA 

FÖRSAMLINGSHEM 

KL. 13.00
Södra Hestra 22/9 och 20/10 

Burseryd 29/9 och 3/11.

       
gudstjänster
AuG 28 14:e sönd e tref  10.00 Mässa i Burseryds kyrka, Kristina Torin. 
   18.00 Gudstjänst med musik Gryteryds kyrka, 
    Magnus Lind och Rebecka Andersson.

SEP 4 15:e sönd e tref 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka, Lars Eklund .
   18.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka, välkomnande av 
    årets konfirmander, Kristina Torin.
 11 16:e sönd e tref 10.00  Mässa i Gryteryds kyrka, kyrkkaffe, Gunnar Löfgren.
   15.00  Ekumenisk gudstjänt vid hembygdstugorna i 
    Burseryd, Musikmedverkan, Gunnar Löfgren. 
 18 17:e sönd e tref 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka, Magnus Lind.
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering, Magnus Lind.
 25 18:e sönd e tref 10.00 Mässa i Burseryds kyrka, Lars Eklund.
   15.00 Gudstjänst i Grytetyds kyrka, Lars Eklund.  

OKt 2 Helige Mikaels dag  11.00 De äldres dag. Mässa i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör, Lars Eklund .
   18.00 Lovsångsgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Lars Eklund.
 9 Tacksägelsedagen 10.00 Familjegudstjänst i Grytetyds kyrka, barngrupperna medverkar, kyrkkaffe, Kristina Torin.
   15.00 Mässa i Sandviks kyrka, Magnus Lind.
 16  21:e sönd e tref 10.00 Mässa i Grytetyds kyrka, Gunnar Löfgren.
   18.00 Musikgudstjänst i Burseryds kyrka med Gislaveds Manskör, Gunnar Löfgren.
 23 22:a sönd e tref 10.00 Mässa i Burseryds kyrka, Gunnar Löfgren.
   18.00 Musikgudstjänst i Södra Hestra kyrka ”Resa mellan tvivel & tro” se rutan ovan, Gunnar Löfgren. 
 30 23:e sönd e tref 10.00 Mässa i Södra Hestra kyrka, Kristina Torin.
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering, Kristin Torin.

NOV 5 Alla Helgons dag 15.00 Minnesgudsjänst med musik i Grytetyds kyrka, Gunnar Löfgren.
   17.00 Minnesgudsjänst med musik i Sandviks kyrka, Gunnar Löfgren. 
 6  Sönd e alla Helgonsdag 15.00 Minnesgudstjänst i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen, Lars Eklund.
   17.00  Minnesgudstjänst i Burseryds kyrka, Burseryds kyrkokör, Lars Eklund.   

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar  kl. 10.00-12.00 -  Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se - Hemsida: www.svenskakyrka.se/burseryd
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SyFÖRENINGEN
Gryteryd träffas 12/9, 10/10 och 7 /11, 

kl. 18.00.
Burseryd träffas 6/9, 4/10 och 1/11.

9

23/10 MuSIKGuDStJäNSt-”RESA 
MELLAN tVIVEL OcH tRO” med Kyrkokören 
Glädjen, Åsa & Ulf nomark och musiker. Vid denna 
musikgudstjänst får den som lyssnar njuta på många 
plan – av bilder, musik, dikter och rörelse. Dessutom 
får man som församling vara delaktig och aktiv i 
sången  och ljuständningen.

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

BARNGRuPPERNA 
Inbjudningar kommer i postlådan till Stor & liten och skolbarnen får 
inbjudningar på skolan och det affischeras på våra anslagstavlor om tex 
tider och dagar. Har du några frågor ring Åsa nielsen, församlingsassistent 
0371-58 56 84 eller se på vår hemsida:svenskakyrkan.se/burseryd
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En jord att leva på
Temat för Kyrkornas  Globala  Vecka  2016 är Jord att leva på .
Vi finns tillsammans på den här planeten som en mänsklighet. 
Våra handlingar påverkar andras möjligheter att leva ett gott liv. 
På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet 
med varandra delar vi på vår enda jord. Om 
mänskligheten har en jord att leva på, måste vi 
leva vårt liv med ett varsamt förhållande till allt 
vad Gud skapat och med rättvisa gentemot vår 
nästa och då tänker vi ekologiskt och Fair Trade. 
Vårt sätt att hjälpa fattiga, utsatta och ut-
nyttjade har förändrats på många sätt. Varje 
söndag gick vi söndagsskolbarn fram till spar-
bössan och lade i en slant. Vi kunde hjälpa de 
fattiga i fjärran land på det sättet – så lärde jag 
mig i söndagsskolan för över sextio år sedan.  
Sedan dess har missionsverksamhet, insamlings-
konton, statliga biståndspengar och massmediala engångs- 
jippon  skapat ett tillstånd där vi alla ges gott samvete – sam-
tidigt som vi blir underhållna. Vi ringer, ett för ändamålet avsett 
nummer, och telefonräkningen ökar med t ex femtio kronor!                                                                                                                                  
Svider det i plånboken? Har jag gett min skärv? Som den 
fattiga kvinnan Jesus tar som exempel på en sann givare!                                                                                                                     

Vad händer idag? när kollekthåven närmar sig mig i kyrkbänken 
och jag inte har några kontanter, bara mobiltelefon och 
kontantkort? Hur hjälper jag idag när de fattiga, utsatta och ut-

nyttjade inte bara finns långt borta i fjärran land utan 
också har kommit till oss, till våra boenden? Det spelar 
roll hur du/jag gör t ex när vi handlar!  Att handla med-
vetet KRAV-odlat, ekologiskt eller Fair Trade rättvise-
märkt och göra det till en god vana är ett mycket gott 
val för att hjälpa människor till att leva ett gott liv.                                                                                                                                             
Världsbutiken Sackeusboden har just flyttat för fjärde 
gången på 28 år i Gislaveds församlingshem, nu till 
nya lokaler med ingång från Kyrkogatan. Vi fort- 
sätter med öppet på torsdagar mellan 15.00 – 19.00.  
Passa på att besöka oss i Sackeusboden med Fair Trade-
varor, drick en kopp kaffe och samtala om hur handel 
med dessa varor påverkar människors liv, inte minst 

kvinnors! Kanske kan dessa möten bli en möjlighet att samtala 
om/lära mer om vad kristen tro innebär!  Vad Jesus menar när 
han talar om givandet! när han ställer frågan: Vem är din nästa! 
Välkommen till Sackeusboden och tänk på Globala veckan i  
november!
                                                                    / Karl-Georg Eriksson. 

Konfirmander 2016
Bakre raden från vänster: Maria Wiss, Veronica Andersson, Maja Lindbäck, Linnea Hagesjö, Linnea Henningsson, nellie Ståhl, Johan Sjöberg, Anton Schmidt, 
David Clemmensen, Anton Petersson, Alexandra Petkova, Johanna Lejderud, Elin Hiljemark, Sara Pettersson, Patricia Fisk, Lina Mayïm och Maria Widermark. 
Främre raden från vänster: Elin Engwall, Elsa Vetterbrand, Julia Schmidt, William Kerman, Albin Svensson, Clara Tibratt, Maja Risberg och Ebba Isaksson.



uMiV – unga Medarbetare i Västbo 
Jag heter Isabell Bäck. Att vara UMiV-are innebär att man är ung medarbe-
tare i Västbo. Jag är med och hjälper till i kyrkan två år efter konfirmationen 
och får sedan som lön åka till Rom och lära mycket om hur de första 
kristna hade det. 
Anledningen till att jag ville fortsätta efter min konfirmation var för att jag 
ville hjälpa till med barn och ungdomar och vara lite ledare där eftersom att 
jag tycker det är kul med barn. 
Det jag har gjort är att jag har hjälpt till med både konfirmander, KU (kyrkans 
unga), daglägret och även på kyrkans språkkafé. 
Om man skulle vilja fortsätta efter sin konfirmation kan man även hjälpa till 
med barngrupperna eller gudstjänsterna. 
 
Mitt namn är Moa Frisk och är UMiV-are. Som sjuttonåring går jag i skolan, 
teknikprogrammet på Gislaveds Gymnasium. Jag konfirmerades 2013/2014 
och tyckte det var väldigt roligt. Att bli ung medarbetare är lite som en 
fortsättning av konfirmationen. Man får ideellt, i två år, hjälpa till med något 
man tycker är roligt. Som tack får man åka till Rom, något jag ska göra i 
september i år. 
 
Jag har varit med i olika barngrupper och på familjegudstjänster i pastoratet. 
Som UMiV-are får man även träffa andra unga från hela kontraktet när man 
är på läger. På lägren har vi fått utbildningar i ledarskap, något jag känner att 
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jag kommer ha stor användning för, både nu och i 
framtiden. Jag har lärt mig väldigt mycket, träffat 
nya människor och kanske framför allt, haft otro-
ligt kul under mina två år som ung medarbetare. 
Jag vill tacka Svenska Kyrkan och ledarna för det. 
nu ser jag fram emot att åka till Rom, vilken resa 
vi har framför oss!

Samtal om sorg i Gislaved hösten 2016 
Våra samlingar har vi i Gislaveds församlingshem.  
Onsdagar kl. 14.00-16.00 (vid behov kommer vi även ha ytterligare en 
grupp på onsdagkvällen). 
Vi samlas 6 gånger under hösten med början den 5:e oktober kl. 14.00.

Varmt Välkommen!

Maria Wiss, Diakoniassistent 
Tel. 0371-836 58 
maria.wiss@svenskakyrkan.se

Maria Widermark, Präst 
Tel. 0371-836 54 
maria.widermark@svenskakyrkan.se

Planering inför hösten
Förr i tiden fanns inget församlingshem. Mycket försiggick i präst-
gårdarna, precis som prästen ibland bjuder hem till samlingar i präst-
gården. Kyrkvärdarna i Gislaveds kyrka ser ändå fram emot att Gislaveds 
församlingshem blir färdigt under sommaren. Visst går det bra att 
planera i prästgården. Men vi behöver församlingshemmet för de stora 
samlingarna och som bra arbetsrum för våra anställda.   
Vi inbjuder också fler människor, unga eller gamla, att vara kyrkvärdar 
eller att prova på som gudstjänstvärd några gånger! 

Tala med oss eller Ingemar nilson! 
Välkomna!

Isabell Bäck och Moa Frisk.



 
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
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gislaveds kyrka gudstjänster

 
gyllenfors kapell gudstjänster

SEP 4 15:e sönd e trefaldighet 18.00  Gudstjänst, Örjan Goës.
 18 17:e sönd e trefaldighet  18.00  Söndagsmusik, Anders Hullfors.
 25 18:e sönd e trefaldighet  18.00  Mässa, Örjan Goës.
OKt 9 Tacksägelsedagen  18.00  Söndagsmusik, Örjan Goës.
 23 22:e sönd e trefaldighet  18.00  Gudstjänst, Ingemar nilson.
NOV 6 Alla själars dag  18.00  Gudstjänst med ljuständning, Örjan Goës. Gislaveds kyrkokör.

AuG 28 14:e sönd e tref 11.00 Gudstjänst, Ingemar nilson. 
    Vi välkomnar årets konfirmander.
SEP 4 15:e sönd e tref 11.00 Mässa, Örjan Goës.
 7 Onsdag 18.30 Veckomässa, Örjan Goës.
 11 16:e sönd e tref 11.00 Gudstjänst.
 14 Onsdag 18.30 Veckomässa, Maria Widermark.
 17 Lördag  15.00 Finsk gudstjänst, Anna-Liisa Kantola.
 18 17:e sönd e tref 11.00 Högmässa, Anders Hullfors. Gislaveds kyrkokör.
 21 Onsdag 18.30 Veckomässa, Ingemar nilson.
 25 18:e sönd e tref 11.00 Gudstjänst, Örjan Goës.
 28 Onsdag 18.30 Veckomässa, Agneta Helge.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 11.00 Familjegudstjänst, Ingemar nilson.
 5 Onsdag 18.30 Veckomässa, Anders Hullfors.
 9 Tacksägelsedagen 11.00  Högmässa, Örjan Goës. Gislaveds kyrkokör.
 12 Onsdag  18.30  Veckomässa, Örjan Goës.
 16 21:e sönd e trefaldighet  11.00  Gudstjänst, Maria Widermark.
 19 Onsdag  18.30  Veckomässa, Maria Widermark.
 23 22:e sönd e trefaldighet  11.00  Högmässa, Ingemar nilson.
 26 Onsdag  18.30  Veckomässa, Ingemar nilson.
 30 23:e sönd e trefaldighet  11.00  Gudstjänst, Ingemar nilson.

NOV 3 Onsdag  18.30  Veckomässa, Agneta Helge. 
 5 Alla helgons dag  16.00  Musikgudstjänst, Agneta Helge. Gislaveds kyrkokör/Instrumentensemble
 6 Alla själars dag  16.00  Gudstjänst med ljuständning, Maria Widermark. Gislaveds kyrkokör.

SOPPLuNcHER I GISLAVEDS FÖRSAMLINGSHEMKl. 12.00-13.00. Tisdagarna: 13 september. 11 oktober. 8 november och 6 december. Välkomna!

EKuMENISK tIDEBÖN I GISLAVEDS FÖRSAMLINGSHEMMåndagar kl. 18.30.Välkomna!



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
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båraryds kyrka gudstjänster

AuG 28 14:e sönd e tref  14.00  Friluftsgudstjänst, Maria Widermark.

SEP 11 16:e sönd e tref 09.30  Mässa, Maria Widermark.
 25 18:e sönd e tref  09.30  Gudstjänst, Maria Widermark.

OKt 8 Lördag 17.00  Älgvesper, Ingemar nilson. Manskören.
 9 Tacksägelsedagen  14.00  Familjegudstjänst. Ingemar nilson. Båraryds kyrkokör.
 16 21:e sönd e tref 18.00  Musikgudstjänst. Maria Widermark. Gislaveds kammarkör. Anders Josefsson, orgel.
 30 23:e sönd e tref 11.00  Mässa, Örjan Goës.

NOV 6 Alla själars dag  16.00  Gudstjänst med ljuständning, Örjan Goës. Båraryds kyrkokör.

SOPPLuNcHER I GISLAVEDS FÖRSAMLINGSHEMKl. 12.00-13.00. Tisdagarna: 13 september. 11 oktober. 8 november och 6 december. Välkomna! Mari, May-Britt och Marianne inbjuder till soppluncher 
i Båraryd
Kl. 12.00. Tisdagarna: 20 september. 18 oktober och 15 november.  
Pris: 50 kronor.    

Den 13 december – serveras julinspirerat, pris 100 kr, anmälan krävs. 
Bindande anmälan tidigast 15 november på sopplunchen. (Max 75 personer). 
Välkomna!

Konfirmander 2016
Bakre raden från vänster: Lina Mayïm, Örjan Goës, Linus Johansson, Vincent Berg, Jesper Söderström, Frida Elverlind, Jonathan Lundin, 
Anton Steinhausen, Gustav Wilander, Rasmus Lundgren, Lovisa Lindberg, Filip Wilhelmsson, Hugo Rubensson, Mikael Skogsbrant, Veronica Andersson 
och Maria Wiss. 
Främre raden från vänster: Ebba Oskarsson, Lovisa Lund, Julia Thörn, Isac Ericson, Minus Pedersen Bogren, Tilde Olsén, Sofie Danielsson och Matilda Sahlin.
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 bosebo kyrka gudstjänster

AuG 28 14:e sönd e trefaldighet  16.00  Gudstjänst, Ingemar nilson.

SEP 18 17:e sönd e trefaldighet  09.30  Mässa, Örjan Goës.

OKt 2 Den helige Mikaels dag  11.00  Gudstjänst, Maria Widermark.
 9 Tacksägelsedagen  09.30  Familjegudstjänst, Ingemar nilson.
 23 22:e sönd e trefaldighet  11.00  Högmässa, Maria Widermark.

NOV  5 Alla helgons dag  16.00  Gudstjänst med ljuständning, Maria Widermark. Våthult-Bosebo kyrkokör.

 
våthults kyrka gudstjänster

SEP 11 16:e sönd e tref  14.00  Gudstjänst, Maria Widermark. Våthult-Bosebo 
    kyrkokör. Tårtbuffé.
 25 18:e sönd e trefaldighet  11.00  Mässa, Maria Widermark.

OKt 2 Den helige Mikaels dag  14.00  Familjegudstjänst, Ingemar nilson.
 16 21:e sönd e trefaldighet  09.30  Mässa, Örjan Goës.
 30 23:e sönd e trefaldighet  09.30  Gudstjänst, Örjan Goës.

NOV 5  Alla helgons dag  18.00  Gudstjänst med ljuständning, Maria Widermark. Våthult-Bosebo kyrkokör.

Musikgudstjänst i Bosebo under juni med Karl-Gustav 
Johansson, Kjell Jansson, Lars Olsson och Ingvar Larsson.

Våthults sommaröppna kyrka. Daniel Hansson 
berättar om kyrkan och inventarierna.



Vi välkomnar prästen Agneta Helge
till att arbeta med oss i norra Hestra församling! Agneta kommer nu senast från en tjänst 
som komminister i Burseryds församling där hon arbetat ett par år med allt från gudstjänst, 
konfirmand, pilgrim, alla olika typer av kyrkliga handlingar till husförhör. Hon har tidigare 
arbetat inom bankväsendet och har ett stort engagemang i skog och landsbygdsutveckling
tillsammans med sin man Mats. De bor i Sännås som ligger 9 km från Smålandsstenar och just 
nu ägnar de stor tid åt att bygga ett nytt hus. när Agneta är ledig gillar hon bland annat att 
pilgrimsvandra. Passa på att hälsa på Agneta när ni ser henne, så hon känner sig riktigt 
välkommen. 

Andakter på Hestragården
Tisdag 20/9 kl. 14.30 
Tisdag 18/10 kl. 14.30 
Tisdag 1/11  kl. 14.30

Dagledigträffar
21/9   kl. 10.30 Bjerkesalen Öreryd 
19/10  kl. 10.30 Stengårdshult församlingshem 
23/11  kl. 10.30 Valdshult församlingsgård 

Bakre raden från vänster: Hans-Joachim Franze, Torbjörn 
Andersson, Hugo Martinsson, Felix Mellqvist, Linus Isbring, 
Carl Magnusson, Lars Palmers och Hanna Delhag.  
Främre raden från vänster: Emmy Felixson, Lovisa Sveningsson, 
Ludvig Runesson, Tilda Lundin och Hanna Runnstrand.Foto: Studiofotograferna.

Konfirmander 2016

Kyrkkaffe i Björn och Evas lada i Öreryd  efter  ekumenisk gudstjänst 
i midsommarhelgen.

Några frågor till en av årets konfirmander carl Magnusson 
Vad har varit roligast med att konfirmeras? 
Mycket med konfirmationen har varit roligt men huvudsaken har varit gemenskapen mellan kompisar och 
ledarna. Vi har även haft väldigt roliga aktiviteter, som t ex lägret på segelbåten Shalom i Oskarshamn och 
övernattning där. Mot slutet av konfirmationstiden fick vi själva bestämma och planera hur vi skulle redovisa 
vad vi lärt oss för våra föräldrar och släktingar, vilket var kul. Konfirmationsläsningarna har inte alltid varit 
roliga, men det blir lättare om man själv är engagerad och intresserad. 
Vad har du lärt dig? 
Jag har inte lärt mig så mycket nytt eftersom jag  tidigare lärt mig  mycket på  juniorerna. Dock har jag fått lära mig mer detaljer
och hört berättelserna i ett annat mer intressant perspektiv. Jag lärde mig mycket mer men inget nytt. 
Har du några tips till de nya konfirmanderna? 
De nya konfirmanderna ska helt enkelt försöka att ha kul och försöka lyssna på ledarna. Konfirmationstiden kan bli en ledtråd till 
meningen med livet, varför man lever och vad man ska göra med det. Lycka till konfirmander! / Carl.

SEP 11 16:e sönd e tref  14.00  Gudstjänst, Maria Widermark. Våthult-Bosebo 
    kyrkokör. Tårtbuffé.
 25 18:e sönd e trefaldighet  11.00  Mässa, Maria Widermark.

OKt 2 Den helige Mikaels dag  14.00  Familjegudstjänst, Ingemar nilson.
 16 21:e sönd e trefaldighet  09.30  Mässa, Örjan Goës.
 30 23:e sönd e trefaldighet  09.30  Gudstjänst, Örjan Goës.

NOV 5  Alla helgons dag  18.00  Gudstjänst med ljuständning, Maria Widermark. Våthult-Bosebo kyrkokör.
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Mötesplats
Vi tror att det behövs en mötesplats dit vem som helst kan 
komma och slå sig  ner för en pratstund om allt mellan himmel 
och jord. Därför har vi fr o m 30 augusti öppet hus i våra lokaler 
på Mogatan varje  tisdagseftermiddag kl. 13.30-15.30. 
Det kommer att finnas enkelt fika. Resten är upp till dig som 
kommer. Välkommen in för en stunds gemenskap. 
 

Kyrkrally
Söndagen den 18/9. Starta upp i vilken du vill av våra fyra 
kyrkor. Vi finns på plats i Stengårdshult, Valdshult, Öreryd och 
Hestra kl. 15.00-17.30. Vi bjuder på fika i alla kyrkor och i 
Stengårdshult bjuder vi även på musik. I anslutning till varje 
kyrka finns en tipsfråga. Avslutande andakt i Stengårdshult 
kl. 18.00. 
Välkommen till ett annorlunda  kyrkbesök!

  gudstjänster

SEP 4 15 efter trefaldighet   11.00 norra Hestra. Gudstjänst. Agneta Helge, Torbjörn 
    Andersson, Lars Palmers. Konfirmandvälkomnande.
    Servering.
 11 16 efter trefaldighet 10.00 norra Hestra missionskyrka, Torbjörn Andersson.
    Bibelutdelning till konfirmander. Servering. 
   16.00 Valdshults kyrka, enkel mässa.
 18  17 efter trefaldighet  15.00-17.30 Kyrkrally. Besök våra kyrkor, träffa för-
    troendevalda, drick en kopp kaffe. Avslutande 
    andakt. 
   18.00 I Stengårdshults kyrka, Agneta Helge.
 25 18 efter trefaldighet  11.00  Öreryds kyrka. Gudstjänst, Agneta Helge.                                               
    18.00 norra Hestra kyrka, lovsångsmässa, Agneta Helge.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 11.00 norra Hestra kyrka. Familjegudstjänst med Rädda barnen, Agneta Helge, Lars Palmers. 
    Bibelutdelning till 4- och 5-åringar. Servering.
 9 Tacksägelsedagen 11.00 Öreryds kyrka. Ekumenisk gudstjänst. Anders Hullfors. Sång. Skördelunch.
   16.00 norra Hestra kyrka. Musikgudstjänst. Anders Hullfors. Kyrkokören. 
 16 21 efter trefaldighet  11.00 norra Hestra kyrka. Gudstjänst. Agneta Helge.                                           
   16.00 Stengårdshults kyrka. Mässa. Agneta Helge. 
 20 Torsdag   18.00 norra Hestra kyrka. Taizémässa, Agneta Helge,
    Lars Palmers. Juniorer och konfirmander medverkar.  
 23  22 efter trefaldighet 11.00 norra Hestra kyrka. Gudstjänst, Lina Mayïm.                                                                                     
   16.00 Valdshults kyrka. Mässa, Maria Widermark. 
 30   23 efter trefaldighet  11.00   norra Hestra kyrka. Högmässa, Agneta Helge.

NOV 4 Fredag 15.00-18.00 norra Hestra kyrka. Öppen kyrka. Servering, möjlighet
    till ljuständning. Andakt med musik. Agneta Helge, Lars Palmers.
 5   Lörd. Alla helgons dag. 16.00 Stengårdshults kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång.  
   18.00 Valdshults kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång. 
 6  Alla själars dag  16.00  norra Hestra kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Kyrkokören. 
   18.00 Öreryds kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång.

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

gilla oss påfacebook
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INSPIRAtIONOnsdagen 21 september kl. 18.30.Är du välkomen till församlingshemmet 
i Hestra med dina tankar och idéer om 
församlingen. Vad är bra och dåligt? Vad längtar du efter? Välkomna!



Välkommen till Sykretsen
För många kvinnor är gemenskapen i sykretsen en källa till glädje. De gör dessutom en viktig insats med att samla in pengar 
till välgörande ändamål. Samlingarna består i regel av andakt, kaffe och ett program med någon gäst. 
Gruppen samlas i Smålandsstenars församlingshem andra onsdagen i månaden, med början den 14 september kl. 14.00. 
Vill du veta mer, kontakta Marie-Louise Lundström, 325 88 eller marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se.

KVINNOFRuKOSt Smålandsstenars församlingshem lördagen den 8 oktober kl. 08.30. 
Kom och lyssna på Heli Nothdurft, ”Från häxa till helhjärtad kristen”. 
Frälsningen befriade Heli från svart magi och voodoo. Efter en period som satanist och häxa är Heli 
nothdurft idag fri från ett liv i mörker. Hennes liv förvandlades från djupaste mörker och katastrof till 
ett härligt liv med livsglädje. - Gud är med mig varje dag och jag skulle inte vilja leva en enda dag utan 
Honom, säger Heli. 
Pris: 100 kr. Studerande: 60 kr. Anmälan till någon av följande: Sv. kyrkans diakoniexp. 325 88. 
Bodil Gunnarsson, 324 37. Ann-Christine Hultqvist, 312 36. 
E-post: marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se 
Sista anmälningsdag måndagen den 3 oktober. 
OBS! Begränsat antal platser.

Smålandsstenars Lucia
Anordnas till hösten av Villstads församling och Lions. 
Går du i åk 8-3:an på gymnasiet och är intresserad av 
att vara med, skicka ett mejl till:
rebecka.andersson@svenskakyrkan.se. 

Håll utkik efter mer information… 

uMiV
UMiV för mig har inneburit att jag har fått träffa nya vänner som har 
ungefär samma nivå när det gäller skämt som jag. Jag har lärt mig 
att kunna hålla mig seriös vilket är en sak jag inte behövt så mycket 
innan, men känner att det är bra att ha. Min uppgift i detta har varit 
att vara konfirmandledare i Villstads församling. I detta har jag fått 
hjälpa till vid gruppuppgifter då konfirmander delas i grupper. Då har 
jag fått hålla koll på en grupp medan de har gjort sin uppgift. Jag har 
även fått hjälpa till ibland att förbereda konfirmandträffen. Jag skulle 
tycka det var roligt och testa något annat för upplevelsens skull, men 
samtidigt så gillar jag min position i detta för jag får många upplevel-
ser där också. Jag skulle heller inte veta vad jag skulle välja annars. Jag
skulle säga till en person som funderar på att bli UMiVare att detta 

blir en upplevelse. Man får 
lära sig saker man aldrig gjort 
förut. Det är ens chans att få 
vänner bortom sin egen hemstad/
samhälle. Det skadar ju inte heller 
att man får åka till Rom när man 
varit med i 2 år. 

Detta UMiV året har varit en stor 
upplevelse för mig och jag längtar 
till nästa år som UMiVare. 

/ Hugo Starck.

Om husförhör:
Med hösten kommer också husförhören. Vi börjar 
22 september kl. 19.00 i Östanskogsstugan, hembygds-
gården, dit alla är välkomna oavsett vilken rote man bor i. 
Därefter följer ett antal kvällar ute i byarna så håll utkik efter 
annonsering om vilka platser och tider som är aktuella. 

/Magnus och Kristina

SEP 4 15 efter trefaldighet   11.00 norra Hestra. Gudstjänst. Agneta Helge, Torbjörn 
    Andersson, Lars Palmers. Konfirmandvälkomnande.
    Servering.
 11 16 efter trefaldighet 10.00 norra Hestra missionskyrka, Torbjörn Andersson.
    Bibelutdelning till konfirmander. Servering. 
   16.00 Valdshults kyrka, enkel mässa.
 18  17 efter trefaldighet  15.00-17.30 Kyrkrally. Besök våra kyrkor, träffa för-
    troendevalda, drick en kopp kaffe. Avslutande 
    andakt. 
   18.00 I Stengårdshults kyrka, Agneta Helge.
 25 18 efter trefaldighet  11.00  Öreryds kyrka. Gudstjänst, Agneta Helge.                                               
    18.00 norra Hestra kyrka, lovsångsmässa, Agneta Helge.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 11.00 norra Hestra kyrka. Familjegudstjänst med Rädda barnen, Agneta Helge, Lars Palmers. 
    Bibelutdelning till 4- och 5-åringar. Servering.
 9 Tacksägelsedagen 11.00 Öreryds kyrka. Ekumenisk gudstjänst. Anders Hullfors. Sång. Skördelunch.
   16.00 norra Hestra kyrka. Musikgudstjänst. Anders Hullfors. Kyrkokören. 
 16 21 efter trefaldighet  11.00 norra Hestra kyrka. Gudstjänst. Agneta Helge.                                           
   16.00 Stengårdshults kyrka. Mässa. Agneta Helge. 
 20 Torsdag   18.00 norra Hestra kyrka. Taizémässa, Agneta Helge,
    Lars Palmers. Juniorer och konfirmander medverkar.  
 23  22 efter trefaldighet 11.00 norra Hestra kyrka. Gudstjänst, Lina Mayïm.                                                                                     
   16.00 Valdshults kyrka. Mässa, Maria Widermark. 
 30   23 efter trefaldighet  11.00   norra Hestra kyrka. Högmässa, Agneta Helge.

NOV 4 Fredag 15.00-18.00 norra Hestra kyrka. Öppen kyrka. Servering, möjlighet
    till ljuständning. Andakt med musik. Agneta Helge, Lars Palmers.
 5   Lörd. Alla helgons dag. 16.00 Stengårdshults kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång.  
   18.00 Valdshults kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång. 
 6  Alla själars dag  16.00  norra Hestra kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Kyrkokören. 
   18.00 Öreryds kyrka. Minnesgudstjänst, Agneta Helge. Sång.
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Bakre raden från vänster: Hugo Starck, Rebecka Andersson, Adam Gunnarsson, Adam Thelin, Annie Fuchs, John Carlsson, Hampus Granström, Svante 
Sjödahl, Simon Andersson, Karoline Karlsson och Stina Lidbacken.  
Mellersta raden från vänster: Oliver Karlsson, Magnus Lind, Alexander Sandblad, Alexander Karlsson, Tyler nygren, Alexander Claesson, Kajsa Ward, 
Vendela Lönkvist, Kristina Torin, Malin Lindahl och Sophia Lorentzon. 
Främre raden från vänster: Rasmus André, Ivan Welandson, Algot Björn, Emmie Sjögren, Emelie Möller, Sofia Karlsson och Ellen Gunnarsson.

Konfirmander 2016

Pysseltajm på Äventyret.

Barnen från Kyrkans barntimmar, Tisdax och Äventyret sjöng på barnverksamhetens sommarfest.

”tRyGGARE KAN INGEN VARA”
Musikgudstjänst med psalmer och sånger 
av Lina Sandell. Villstads kyrka söndagen 
den 30 okt kl. 18.00. Medverkande: Kyrkokören med solister.

KÖRERNA StARtAR IGEN!Kyrkokören: 6 september kl. 19.00. Vi vill sjunga-kören: 7 september kl. 19.00. Välkomna med gamla som nya körsångare!

För information om barn- och 

ungdomsverksamhetens  grupper 

och startider se 

svenskakyrkan.se/villstad.
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gudstjänster smålandsstenars kyrka 
AuG 28 14:e sönd e tref  18.00 (Obs! tiden) Sommarmusik. 
    ”Två orglar och fyra händer”
    Organisterna Elisabet Stoltz-
    niklasson och Thomas 
    niklasson från Växjö spelar 
    musik av bl. a Bach och Mozart.

SEP 4 15:e sönd e tref 10.00  Mässa, Kristina Torin. Välkomnande av konfirmander. 
 11 16:e sönd e tref 10.00  Mässa, Magnus Lind.
 14 Onsdag  19.00  Andrum.
 18 17:e sönd e tref 10.00  Gudstjänst, Kristina Torin.
 25 18:e sönd e tref  10.00  Mässa, Kristina Torin.

OKt 2 Den helige Mikaels dag  10.00  Mässa, Magnus Lind. Kyrkokören.
 9 Tacksägelsedagen 10.00  Familjegudstjänst, Magnus Lind. Utställning Tacktema. 
 12 Onsdag  19.00  Andrum.
 16 21:e sönd e tref 10.00  Mässa, Kristina Torin.
 23 22:e sönd e tref 10.00  Gudstjänst, Magnus Lind.
 30 23:e sönd e tref 10.00  Mässa, Magnus Lind.

NOV 4 Fredag  14.00  Välkommen till en stunds stillhet. Orgelstund och andakt kl. 14, 15 och 16. 
    Kaffeservering.
   19.00  Allhelgonagudstjänst, Kristina Torin.
 5 Alla helgons dag  10.00  Mässa, Kristina Torin.

gudstjänster villstads kyrka
AuG 28 14:e sönd e tref 10.00  (Obs! tiden) Mässa, Kristina Torin.

SEP 4 15:e sönd e tref 18.00  ”Tystnad, tankar och toner” -  en stilla stund med meditation och musik, Kristina Torin.
 11 16:e sönd e tref 15.00 - 18.00 Hemvändardag. Kvällsandakt, Magnus Lind. Se mer info i dagspress.
 18 17:e sönd e tref 15.00  Mässa, Kristina Torin.
 25 18:e sönd e tref 18.00  Musikgudstjänst ”Psalm i Jazzton”, Kristina Torin.

OKt 2 Den helige Mikaels dag  18.00  ”Tystnad, tankar och toner” -  en stilla stund med meditation och musik, Magnus Lind.
 9 Tacksägelsedagen  18.00  Kvällsmässa, Kristina Torin. 
 16 21:e sönd e tref 18.00  Önskepsalmsgudstjänst med Vi vill sjunga-kören. Kristina Torin.
 23 22:e sönd e tref 18.00  Kvällsmässa, Magnus Lind.
 30 23:e sönd e tref 18.00  Musikgudstjänst med psalmer av Lina Sandell. Kyrkokören med solister. Magnus Lind.

NOV 4 Fredag  14.00  Välkommen till en stunds stillhet. Orgelstund och andakt kl. 14, 15 och 16. 
    Kaffeservering.
 6 Alla själars dag  16.00  Allhelgonagudstjänst, Kristina Torin. Kyrkokören.

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

Bakre raden från vänster: Hugo Starck, Rebecka Andersson, Adam Gunnarsson, Adam Thelin, Annie Fuchs, John Carlsson, Hampus Granström, Svante 
Sjödahl, Simon Andersson, Karoline Karlsson och Stina Lidbacken.  
Mellersta raden från vänster: Oliver Karlsson, Magnus Lind, Alexander Sandblad, Alexander Karlsson, Tyler nygren, Alexander Claesson, Kajsa Ward, 
Vendela Lönkvist, Kristina Torin, Malin Lindahl och Sophia Lorentzon. 
Främre raden från vänster: Rasmus André, Ivan Welandson, Algot Björn, Emmie Sjögren, Emelie Möller, Sofia Karlsson och Ellen Gunnarsson.
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Husförhör
Årets husförhör kommer att ha tema: Bibeln. 
Tillsammans kommer vi lära oss mer om hur 
bibeln hänger ihop och vad den kan säga till 
oss idag. Håll utkik efter annonsering om vilka 
kvällar som är aktuella. / Gunilla och Annika.

uMiV i Västbo Sankt Sigfrids församling
Här har vi våra unga medarbetare i församlingen. Just nu är de sex stycken. 
Från vänster kant på bilden står Lovisa Werner, Annie Claesson, Lisa Josefsson, 
Emil Johansson och Elin Venholen på bilden saknas Elin Gunnarsson, UMiV 
betyder Ung Medarbetare i Västbo. 
Ungdomarna har olika uppgifter i våra barn och ungdomsgrupper. när man 
är med i UMiV så tillhör man även en gudstjänstgrupp som ansvarar för 
gudstjänsten var femte vecka. 
när jag frågar våra ungdomar om vad de tycker med detta att vara med i 
UMiV svarar de enhälligt att det är kul och spännande. Det roligaste är när 
man får åka på läger en gång per termin och möta andra ungdomar, vilket leder till nya vänskaper. nu i september avslutas de 
två åren för Elin, Elin, Lovisa och Emil då de får resa till Rom. / Anna Grahn.

Babypaket
Reftele församlingshems syförening är ett glatt gäng med 
damer med stort engagemang och hjärta för de som är 
nyfödda runt om i vår värld. Varje år packas babypaket 
och hela församlingshemmet svämmar över med många 
goda gåvor. Marianne Larsson, ordförande, berättar att de 
paket som de packar lämnas i Gnosjö hos Erikshjälpen. De 
sänder sedan iväg paketen till olika sjukhus och förlossnings-
avdelningar där det finns behov av kläder för de nyfödda. 
när kvinnan har fött sitt barn får de, innan de åker hem ett 
paket som någon från Sverige har packat med stor omsorg. 
Paketen lockar så att fattiga kvinnor väljer att föda på 
sjukhus istället för hemma, vilket är bra för både mor och 
barn. I paketet finns kläder, tygblöjor, handduk, tvål och en 
nalle. Allt sveps in i en filt som håller ihop sakerna. Ja, det 
var många små stickade/virkade koftor och mössor som 
församlingens damer har tillverkat. I år blev det 140 paket 
som lämnades till Erikshjälpen. Fantastiskt! 
Idag är det långt fler än de som tillhör syföreningen som 
hjälper till med att sticka filtar och skänka saker. 

Dagledigträffar i
Reftele kl. 15.00.
14/9  - Missionskyrkan. 
12/10- Svenska kyrkan. 
  9/11- Missionskyrkan. 
14/12- Svenska kyrkan.

Stickcafé
Välkommen att sticka och träffa andra. 
Ta med något att ha i händerna. Vi fikar 
tillsammans och avslutar vår gemenskap 
med en andakt. 
29/8, 3/10 (Kållerstad), 7/11, 5/12. 
Övriga kvällar i Reftele församlingshem. 
Kl. 18.00-20.30. Fika 25 kr.

Vill du också hjälpa till, 
kontakta Marianne Larsson 
på telefon 0371-20398.
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Körerna startar igen!
Reftele kyrkokör: 
6 september kl. 19.30 i Reftele 
församlingshem. 

Cantuskören: 
21 september kl. 19.30 i Ås 
församlingshem. 

nya som gamla körsångare är 
välkomna! 

/ Hedvig och Petra.

Konfirmander 2016

Bakre raden från vänster: Alexander Carlsson, Hugo Svenningsson, Matilda Hallberg och Axel Erikson.  
Mellersta raden från vänster: Ledare Hanna Ohliw och Caroline Söderblom. Anton Melin, Hugo Johansson, Maja Johansson, Hanna Svensson, Carl  Ivansson, 
Ledare Elin Venholen och Anna Grahn. 
Främre raden från vänster: Axel Josefsson, Klara Magnusson, Amanda Mårtensson, Präst Gunilla Jarl, Julia Hellberg, Stina Larsson och Adam Gunnarsson.

Barn och ungdomsgrupperna
Startar igen vecka 35! 
Stor och liten: 0-6år. Tisdag - Ås församlingshem kl. 9.30–11.30. Start 30 aug. 
Stor och liten: 0-6 år. Torsdag -  Reftele församlingshem kl. 9.30–11.30. Start 1 sep. 
Miniorer: 7-9 år, Måndag - Reftele församlingshem kl. 14.30-16.30. Start 29 aug. 
Miniorer: 7-9 år Tisdag - Ås församlingshem kl. 14.30-16.30. Start 30 aug. 
PlaySing och DanzSing: 4-12 år. Varannan tisdag i Reftele församlingshem 
kl. 16.30-17.30. Start 30 aug.    
After school: 10-12år, torsdag, Reftele församlingshem kl. 15.00-17.00. Start 1 sep. 
Kyrkans Unga: (KU) 13 år uppåt, fredagar kl. 19.00-23.00. Start 19 aug. 
Anmälan och frågor: Ring eller maila Anna eller Petra. 
Tel. Anna  233 11, anna.grahn@svenskakyrkan.se
Tel. Petra 233 09, petra.dyeson@svenskakyrkan.se

Stickcafé
Välkommen att sticka och träffa andra. 
Ta med något att ha i händerna. Vi fikar 
tillsammans och avslutar vår gemenskap 
med en andakt. 
29/8, 3/10 (Kållerstad), 7/11, 5/12. 
Övriga kvällar i Reftele församlingshem. 
Kl. 18.00-20.30. Fika 25 kr.
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gudstjänster

AuG 28 14:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, Anders Hullfors, kyrkkaffe, 
    pilgrimsvandring till Ås gamla kyrkogård.
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson.

SEP 4 15:e sönd e tref  10.00 Högmässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstads missionshus, sång av 
    Sven-Olle & Kicki Spång, Gunilla Jarl, servering. 
 11 16:e sönd e tref  10.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   19.00 Mässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl.
 18 17:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, barnkyrka, 
    kyrkkaffe.
   19.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Ann-Sofie Arvidsson.
 25 18:e sönd e tref 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Ann-Sofie Arvidsson, kyrkkaffe. 
   19.00 Mässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 11.00 Gudstjänst för stora och små i Reftele församlingshem med bibelutdelning till 
    församlingens 4-åringar, PlaySing & DanzSing medverkar (ekumeniska barnkören), 
    Gunilla Jarl, tacolunch.
   19.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl.
 9 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst och skördeauktion Ås församlings-
    hem, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe.
   16.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    Anna-Karin Gabrielsson, barnkyrka, skördeauktion 
    och kvällsmat.
 16 21:e sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   19.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Johannes Ivarsson.
 23 22:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, 
    kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst och husförhör i Reftele församlingshem, 
    Gunilla Jarl, servering.
 30 23:e sön e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Anna-Karin Gabrielsson.

NOV 4 Fredag  14.00-17.00 Öppen kyrka med musik i Reftele kyrka och kaffeservering
    i Sockenstugan.
   15.00-17.30  Öppet församlingshem med musik och kaffe i Ås församlingshem.
   17.30 Ljusgudstjänst i Ås församlingshem, Annika Källner.
 5  Alla helgons dag 18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson.
 6 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, Gunilla Jarl.
   18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, Gunilla Jarl, kaffeservering 
    från kl. 17.00.

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

SOPPLuNcH I REFtELEFÖRSAMLINGSHEMMiddagsbön kl. 12.00. Öppet mellan kl. 12.00-13.30. Soppa, kaffe med kaka, 50 kr. 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11,16/11, 30/11, 7/12 (julbord).
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AuG 28 14:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, Anders Hullfors, kyrkkaffe, 
    pilgrimsvandring till Ås gamla kyrkogård.
   19.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson.

SEP 4 15:e sönd e tref  10.00 Högmässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstads missionshus, sång av 
    Sven-Olle & Kicki Spång, Gunilla Jarl, servering. 
 11 16:e sönd e tref  10.00 Gudstjänst i Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   19.00 Mässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl.
 18 17:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, barnkyrka, 
    kyrkkaffe.
   19.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Ann-Sofie Arvidsson.
 25 18:e sönd e tref 10.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Ann-Sofie Arvidsson, kyrkkaffe. 
   19.00 Mässa i Ås församlingshem, Gunilla Jarl.

OKt 2 Den helige Mikaels dag 11.00 Gudstjänst för stora och små i Reftele församlingshem med bibelutdelning till 
    församlingens 4-åringar, PlaySing & DanzSing medverkar (ekumeniska barnkören), 
    Gunilla Jarl, tacolunch.
   19.00 Mässa i kapellet Kållerstad kyrka, Gunilla Jarl.
 9 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst och skördeauktion Ås församlings-
    hem, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe.
   16.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
    Anna-Karin Gabrielsson, barnkyrka, skördeauktion 
    och kvällsmat.
 16 21:e sönd e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Gunilla Jarl, kyrkkaffe.
   19.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Johannes Ivarsson.
 23 22:e sönd e tref 10.00 Högmässa i Kållerstad kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, 
    kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst och husförhör i Reftele församlingshem, 
    Gunilla Jarl, servering.
 30 23:e sön e tref  10.00 Högmässa i Reftele kyrka, Anna-Karin Gabrielsson, kyrkkaffe.
   18.00 Gudstjänst i Ås församlingshem, Anna-Karin Gabrielsson.

NOV 4 Fredag  14.00-17.00 Öppen kyrka med musik i Reftele kyrka och kaffeservering
    i Sockenstugan.
   15.00-17.30  Öppet församlingshem med musik och kaffe i Ås församlingshem.
   17.30 Ljusgudstjänst i Ås församlingshem, Annika Källner.
 5  Alla helgons dag 18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, Johannes Ivarsson.
 6 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, Gunilla Jarl.
   18.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, Gunilla Jarl, kaffeservering 
    från kl. 17.00.

SOPPLuNcH I REFtELEFÖRSAMLINGSHEMMiddagsbön kl. 12.00. Öppet mellan kl. 12.00-13.30. Soppa, kaffe med kaka, 50 kr. 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11,16/11, 30/11, 7/12 (julbord).

tävling- Var är vi? Vilken kyrka?
För att lära känna våra kyrkor i vårt pastorat kommer vi att anordna en 
tävling där vi ger olika ledtrådar om en kyrka samt en bild. Efter dragning 
belönas vinnaren med en bok. 
Ledtrådar: Kyrkan vi är i togs i bruk 1764 men invigdes inte förrän 1769. 
Tornet byggdes på 1822. Målningarna i kyrkan är utförda av Sven Niklas 
Berg, Ölmestad, Reftele. Målningarna täcker hela taket och bilden ni ser 
föreställer en av figurerna som finns upp vid orgeln. Jonas M Gyllenhammar 
och makan Maria Gyllensvärd bidrog till kyrkans tillkomst. Ättlingarna 
till dem rullar på. 
Vet du var vi är? Skicka ditt svar senast 1/10 till Gislaveds 
Pastorat, Box 83, 332 22 Gislaved.  
LyCKA TiLL!

Min resa med uMiV
Att vara med i UMiV kan betyda olika för olika personer. 
För mig var det nog en nyfikenhet. Jag hade ingen plan att 
fortsätta inom kyrkan efter konfirmationen.  Jag var inte 
särskilt kristen och hade ingen relation med Gud vad jag 
visste. Så när jag fick frågan om jag ville gå med i UMiV 
tänkte jag tacka nej. Men något gjorde mig nyfiken, så jag 
provade. Vilket äventyr det blev! 
 
Under mina 2 år som medlem i UMiV fick jag uppleva 
mycket. Vi var ett litet men härligt gäng tjejer från Unnaryd 
som så ofta vi kunde, hjälpte till på gudstjänster, var på 
utflykter, åkte på läger och umgicks! Och pratade såklart. 
Om allting. Som avslutning på UMiV åkte vi våren 2012 till 
Rom med andra medlemmar från andra ställen i kontraktet. 
Det var utan tvekan den roligaste resa jag har varit på. Och 
jag har rest mycket sedan dess. Inte bara fick jag vänner 
för livet, se otroliga platser och uppleva saker som jag bara 
drömt om, jag fick en relation med Gud. Utan att egentligen 
veta om det.  
 
Så när min tid med UMiV var slut kände jag mig lite tom. 
Men jag tänkte inte mer på det och åren gick. Tills förra 
sommaren. Då hade jag inte varit så involverad i kyrkan 
och min relation till Gud var skakig. Men ett jobb kom upp 
som församlingsassistent. Mina huvuduppgifter var att ha 
hand om barn och unga. Om vi säger så här, jag hade aldrig 
tackat ja om det inte vore för min tid i UMiV. Det hade jag 

aldrig vågat. Men jag var ännu en gång nyfiken och det 
kändes rätt, så jag tackade ja.
 
Den nyfikenheten som jag kände om UMiV och jobbet 
som församlingsassistent tror jag var ett tecken från 
Gud. En liten knuff framåt. Det här året som jag haft som 
församlingsassistent var nästan lika roligt som Rom-resan 
med UMiV-gänget. Jag är så glad att jag kände den 
nyfikenheten, att jag vågade tacka ja. Det kanske inte blir 
som man har tänkt sig, men det kan bli annorlunda. Jag 
har växt otroligt som människa genom min resa och min 
relation till Gud finns kvar, starkare än innan. 
 
Framtiden är oklar, jag ska ta en paus från kyrkan nu 
och åka ut och resa. Men jag kommer tillbaka, jag fick 
nämligen en nyfiken känsla kring ett annat jobb inom 
kyrkan… 

/ Linn Thomasson.
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Sommarläger i Kulltorp
Tre dagar i början av midsommarveckan var det läger på Kontraktsgården i 
Kulltorp för barn 7-12 år. 43 barn från sex församlingar hade under dessa 
dagar ganska roligt, tror vi ledare. Vi har badat, paddlat kanot, pratat om 
Frälsarkransens alla pärlor, sjungit, pysslat, lekt och gått på lite olika typer 
av vandringar. Vi hade också tur med vädret, även om vi hade önskat att 
det var lite färre knott. 

Varje församling, kyrka eller anställd nås via telefon 0371-836 50


