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Långasjö  •  emmaboda  •  vissefjärda  •  algutsboda  

Advent - Februari 2018

Prästen har ordet

Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner.
En aning fyller varje bröst och stilla ljuder Andens röst i jordens alla zoner. O mänsklighet 
ställ dörrn på glänt - det är advent, det är advent! (Sv. Psalmbok 109)
Vi går nu in i advent. En tid av glögg, lussebullar och pepparkakor. En tid av 
stjärnor och ljusstakar som lyser upp i mörkret. En tid av julmusik, tomtar 
och plastgranar i affärerna. En tid av längtan och önskningar inför den stun-
dande julen. Önskelistan kan göras lång. Att det blir en jul med gnistrande 
snö, att tomten kommer med paket, att julmaten är så där fantastisk god, att 
granen är så där vackert dekorerad som man ser i amerikanska filmer och 
att julafton inte blir en dag av konflikter, bråk och sura miner. Längtan kan 
ibland vara svårare att sätta ord på. Den blir som i psalmversen ovan - en 
aning inom oss. 
I armbandet Frälsarkransen finns det sex avlånga sandfärgade pärlor. De 
kommer jämnt fördelade mellan andra pärlor. De avlånga pärlorna kallas 
för Tystnadspärlor, eller som vi brukar beskriva dem Pauspärlorna. Att de är 
sex stycken visar på vikten av tystnad och pauser då och då. Inte paus från 
livet utan paus mitt i livet. Pärlorna hjälper oss att stanna upp i vardagens 
bestyr för en kortare eller längre stund. Var finns dina tystnadspärlor? Hur 
gör du för att ta en paus i alla måsten och krav? Kanske är det just stunder, 
platser och tillfällen för tystnad och pauser som är den där längtan inom oss? 
Längtan att få, mitt i alla långa kravlistor som ska göras för att önskan om 
den perfekta julen ska slå in, bara ta en paus och stanna upp och låta den där 
aningen i bröstet få växa. 
I detta nummer av LEVA-bladet finner du många möjligheter att tillåta dig 
att stanna upp i tystnadspärlorna för en stund. Våra kyrkor bjuder in till 
gudstjänster och konserter som ger paus och vila, samtidigt som du fylls av 
ny kraft. Kanske är det också så, att i kyrkbänken när du tar en paus, tillåter 
du att din längtan inom dig växer. Du tillåter dig att lyssna till Guds röst som 
säger att just du är Guds längtan! 
Inte för att du trillar perfekta köttbullar eller slår in vackra paket, nej i Guds 
ögon är du älskad för den du är, inte vad du gör. Och Guds längtan efter 
relation med dig finns inom dig, som ett litet frö, som en aning. 
...så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus, därinne klart få skina...
(Sv. Psalmbok psalm 109, vers 3)

Johanna Juhlin, Kyrkoherde

Kyrkogårdsnytt
Nu är vintern på gång och 2017 går mot sitt slut. Det har varit ett innehålls-
rikt år, som bl. a bjöd oss på en annorlunda sommar med bevattningsförbud 
på samtliga kyrkogårdar. Detta för att spara på grundvattnet. Trots detta höll 
sig våra planteringar i bra skick. Detta är till stor del våra duktiga vaktmäs-
tares förtjänst och jag vill gärna berömma dem för deras slit! 
Blickar vi nu framåt mot vintern och det nya året så kan vi berätta att vi 
har några nya ansikten på vaktmästarsidan under en tid framåt. Det ska bli 

spännande - för med nya människor kommer 
nya idéer! Välkomna Kim och Dan!
Bland projekt som pågår eller som kanske 
precis har genomförts finns en ny, handikap-
panpassad, toalett i Vissefjärda kyrka samt 
nya kompostfack på kyrkogården i Visse-
fjärda.  Inte att förglömma så har Algutsboda 
kyrkogård fått en mycket vacker meditations-
plats med frälsarkrans i glas som ger ljus över 
ingången till kyrkogården.
Som summering av 2017 kan jag säga att våra 
kyrkogårdar hålls i väldigt fint skick – topp-
klass - och vaktmästarna har gjort ett mycket 
bra arbete.

God Jul och Gott Nytt År
Marcus Bäcklund, Fastighets & Kyrkogårdsansvarig 

Redaktion:
Johanna Juhlin - ansvarig utgivare
Göte Lundberg, Bo Harald Brunzell, Ulla Sköldh 
Jonsson, Lina Petré och Frida Lidberg.

Här når du oss:
Pastorsexpeditionen:
Måndag - Torsdag 10.00 -12.00 101 95
Fax    129 98
Torggatan 26, 361 30 Emmaboda
emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Kyrkoherde: Johanna Juhlin 254 51

Kyrkorådets ordförande:
Stig-Ove Andersson 0708-80 37 12
Adm. chef Johanna Fränne  254 45
Förvaltningsassistent: Göte Sjöberg 254 82
Administratör: Frida Lidberg 254 50

Kyrkogårdsförvaltningen: 
Måndag - Torsdag 10.00 - 12.00 254 82
Fastighets- och kyrkogårdsansvarig:
Marcus Bäcklund 254 63

Barn- och ungdomsverksamhet, 
församlingspedagoger:
Linda Ursjö  254 68
Fredrika Jirle 254 48
Barbro Abrahamsson 254 84
Per Eriksson 254 54

Långasjö församling:
Komminister: Ulla Sköldh Jonsson  254 56
Kyrkomusiker: Britta Mård  254 62
Vaktmästeriet 254 58
Sockenstugan 254 61
Församl.rådets ordf: Anette Dahlskog 072-744 12 30

Emmaboda församling:
Kyrkomusiker: Catarina Hermansson 460 53
Vaktmästeriet  254 44 
Församlingshem, köket 254 60
Församl.rådets ordf: Anneli Althini Mattsson 333 77 

Vissefjärda församling:
Komminister: Bo Harald Brunzell 254 41
Kyrkomusiker: Birgitta Andrén Olsson 254 57
Vaktmästeriet 254 83
Församlingshem 204 80 
Församl.rådets ordf: Samuel Svensson 070-77 50 149

Algutsboda församling:
Komminister: Lina Petré 460 04
Kyrkomusiker: Catarina Hermansson 460 53 
Vaktmästeriet:  460 94
Sockenstugan 460 42
Församl.rådets ordf: Ingrid Jensen 070-26 63 999

Församling Swish-nummer
Långasjö 123 340 90 34
Emmaboda 123 105 31 23
Vissefjärda 123 225 99 43
Algutsboda 123 640 80 58

 

Tryck: Åkessons - GPC Tryck, 0471- 482 50

Ludvig Löfgrens Frälsarkrans.
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Lucia i Långasjö kyrka
Onsdag 13 december kl 18.00

Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka tillsammans 
med Barnkörerna och Juniorer. 

Servering av glögg och pepparkakor!
Röda Korset – Sockenrådet – Långasjö församling

Julandakt på Allégården
Torsdag den 21 december kl. 14.30 

Vi sjunger julens psalmer o sånger.
Långasjö församling bjuder på julkaffe.

Alla är hjärtligt välkomna!

En dag för dig
Lördag 24 februari kl. 11 – 15

Vi välkomnar intresserade till en ”må bra dag” för hela dig. 
Vi erbjuder meditationsvandring, dans, massage, en god 

måltid, mandalamålning, ljusandakt med Taizésånger m.m.
Plats: Sockenstugan Pris: 200 kr för hela dagen

Anmälan senast den 16/2 till Ulla Sköldh Jonsson 
0471-254 56 eller ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 

Gemenskapsdag på Allégården
Lördag 27 januari kl. 14.30
Sångprogram med Kyrkokören

Långasjö församling bjuder på kaffe och tårta!

Dagledigträffar i Sockenstugan
Onsdag 31 januari 

kl. 14.00
Läsarsånger och 

andliga klassiker med 
Johan och Gunilla 

Sigvardsson.
Servering.

Onsdag 28 februari 
kl. 14.00

Britt G Hallqvist – en 
psalmskatt att upptäcka!

Ulla & Britta berättar 
och spelar. 
Servering.

Långasjö 
församling
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Sång & Musik under Advent och 
Jul i Långasjö kyrka

Vi sjunger in advent
1:a Advent 3 december kl 10.00

tillsammans med Kyrkokören

Musikgudstjänst i advent
2:a Advent 10 december kl 16.00

med Emmaboda kyrkbrass

Luciafirande
Onsdag 13 december kl 18.00

Barnkörerna och juniorer

Julbön
Julafton 24 december kl 17.00

Sång Henrik Gottfridsson

Midnattsmässa
Julafton 24 december kl 23.30

Kyrkokören sjunger

Nyårsbön
Nyårsafton 31 december kl 18.00

Sivert Petersson - nyårsmusik och en flöjt

Julkonsert
Torsdag 4 januari kl 19.00

Familjen Humble och Gert Blom trumpet
spelar och sjunger julens sånger

Julspel
Trettondag Jul 6 januari kl 14.00

Kyrkokören, Barnkörerna, Minior, Junior
Julfest för alla i Sockenstugan

Johan och Gunilla Sigvardsson.



DATUM LÅNGASJÖ EMMABODA VISSEFJÄRDA ALGUTSBODA
3 december
1 Söndag i advent

10.00 Adventsmässa
Kyrkokören. Kyrkkaffe 
med Röda korset

11.00 Högmässa
Kyrkokören och Kyrk-
brass medverkar

11.00 Adventsmässa
Konfirmanderna hälsas 
välkomna

18.00 Festmässa
Alla körerna, kyrkbrass

10 december
2 Söndag i advent

16.00 Musikgudstjänst
Brasskvartett Emma-
boda Pastorat.

11.00 Musikgudstjänst
Lindås musikkår.

18.00 Taizémässa i 
församlingshemmet

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

17 december
3 söndag i advent

10.00 Julvandrings-
gudstjänst

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

18.00 Musik-gudstjänst
Big Band Emmaboda.

24 december
Julafton

17.00 Julbön
Henrik Gottfridsson 
sjunger
23.30 Julnattsmässa
Kyrkokören.

11.00 Samling vid 
krubban

10.00 Julbön på 
Storegården
Kyrkokören sjunger
23.30 Julnatts-
gudstjänst. Kyrkokören.

10.00 Andakt på Ekebo
11.00 Samling vid 
krubban.

25 december
Juldagen

Välkommen till pasto-
ratets övriga guds-
tjänster

07.00 Julotta
Kyrkokören.

Välkommen till pasto-
ratets övriga guds-
tjänster

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

26 december
Annandag jul

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

18.00 Musik-gudstjänst
Kyrkokören

15.00 Julkonsert 
med andakt
Familjen Petersson.

31 december
Nyårsafton
Söndagen efter jul

18.00 Nyårsbön
Sivert Petersson - Flöjt

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

1 januari
Nyårsdagen

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

18.00 Fredsmässa Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

6 januari
Trettondagen

14.00 Gudstjänst med 
små och stora.
Julspel med försam-
lingens körer, Miniorer, 
Juniorer. 
Julfest i Sockenstugan.

18.00 Musikgudstjänst
Kyrkokören medverkar

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

11.00 Högmässa

7 januari
1 söndagen efter 
Trettondagen

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

11.00 Högmässa Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

14 januari
2 söndagen efter 
Trettondagen

10.00 Högmässa 11.00 Högmässa 16.00 Gudstjänst Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

21 januari
3 söndagen efter 
Trettondagen

16.00 Taizémässa Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

18.00 Taizémässa i 
församlingshemmet

11.00 Högmässa

28 januari
Septuagesima

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

18.00 Taizémässa 11.00 Kyrkmässa 16.00 Gudstjänst i 
Sockenstugan med 
önksepsalmer.

4 februari
Kyndelsmässodagen

14.00 Gudstjänst 
med små och stora.
Barnkörerna. 
Bibelutdelning till 
församlingens 4-åringar.

11.00 Gudstjänst 
med små och stora.
Bibelutdelning till 
församlingens 4-åringar. 

14.00 Gudstjänst 
med små och stora.
Barnkörerna. 
Bibelutdelning till
församlingens 4-åringar.

16.00 Gudstjänst 
med små och stora.
Barnkörerna. 
Bibelutdelning till 
församlingens 4-åringar.

11 februari
Fastlagssöndagen

16.00 Mässa 
”Kärlekens väg”
Hanna Sjöberg 
medverkar med sång.

16.00 Mässa 
”Kärlekens väg”
Kyrkokören medverkar.

11.00 Mässa 
”Kärlekens väg”
Kyrkokören medverkar.

11.00 Mässa 
”Kärlekens väg”
Kyrkokören medverkar. 

14 februari
Askonsdagen 

19.00 Askonsdags-
mässa

19.00 Askonsdags-
mässa

Välkommen till 
pastoratets övriga 
gudstjänster.

19.00
Askonsdagsmässa

GUDSTJÄNSTER I EMMABODA PASTORAT ADVENT 2017 - FEBRUARI 2018



Barnverksamheten i pastoratet

Inom pastoratet har vi verksamhet för barn i alla 
åldrar - Babycafé, Kyrkis, Miniorer, Juniorer, 

Himlabus och flera barnkörer. 
Den 6 december har vi en gemensam 

avslutning för pågående grupper 
mer info om detta får barnen från ledarna. 

Vi vill passa på att önska alla en God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt År. 

Vi börjar vårterminen igen vecka 3. 
Är du ny och vill delta så hör av dig till oss. Kolla 
in hemsidan för att ta reda på vilka verksamheter 

vi har. 
På sportlovet kommer vi att ha Messy Church i 

Vissefjärda. Den 20/2 träffas vi 17.00-19:30. Det 
blir kvällsmat, lite bus och mycket skoj!  Alla som 

vill får komma, barn tillsammans med vuxen. 
Varmt välkomna till våra verksamheter! 

www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Tack!
En stort tack och en välsignad jul 

önskar Emmaboda pastorat alla frivilliga 
medarbetare och förtroendevalda! 

Tack för att ni lägger ner tid och 
engagemang för att vårt 

pastorat ska LEVA.

DROP IN DOP 
Lördagen den 7 april mellan                                  

klockan 10-15 i Långasjö kyrka
Det kan finnas många anledningar till 

varför dop inte blivit av. 
I vilket fall är du varmt välkommen nu. 

Låt döpa dig eller ditt barn - eller både och. 
Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna 

att döpas. Man behöver inte prestera något, tro 
på rätt sätt eller förstå allting. 

Tvärtom – Dopet är en gåva som bara 
är att ta emot.

DROP IN VIGSEL 

Lördagen den 19 maj mellan klockan 
11-16 i Långasjö kyrka

Tycker ni att det verkar dyrt och komplicerat 
att gifta sig? Det behöver det inte vara!

Vi ordnar allt som har med 
vigselgudstjänsten att göra.
Präst • Musiker • Vittnen

En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. 
Ta med hindersprövning och legitimation.

Håll utkik efter mer information som kommer i 
början av året på vår hemsida och infoblad. 

Frågor redan nu? 
Kontakta präst Ulla Sköldh Jonsson

18 februari
1 söndagen i Fastan

10.00 Högmässa 16.00 Gudstjänst med 
önskepsalmer och 
semlor i församlings-
hemmet.

16.00 Gudstjänst 11.00 Gudstjänst

25 februari
2 söndagen i Fastan

16.00 Psalmgudstjänst 
med texter av Bo 
Setterlind.

11.00 Högmässa 11.00 Högmässa 16.00 Mässa

Närmare information om pastoratets gudstjänster och evenemang finns på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/emmaboda.

DATUM LÅNGASJÖ EMMABODA VISSEFJÄRDA ALGUTSBODA
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Advent  - Jul i Emmaboda kyrka
Välkommen med på julens gudstjänster,

 unna dig en stund av stillhet, 
vacker musik och eftertanke!

Kyrkliga syföreningens 
traditionella höstauktion 

2 december, klockan 14.00 
i Emmaboda församlingshem

Hans Möller och Sångarbröderna underhåller. 
Andakt av Bo-Harald Brunzell

Servering, lotterier och många fina 
saker att ropa in.

Körjubileum och Nytt kyrkoår
1 advent firar Emmaboda 
kyrkokör 80 års jubileum 

och bjuder in till kaffe, tårta och gemenskap 
i församlingshemmet efter gudstjänsten. 

Gudstjänsten firar vi kl. 11.00 
och där bjuder även Kyrkbrass 

på härlig musik.

Julafton 
Samling vid krubban kl. 11.00 

Ta med hela familjen och tag del 
av julberättelsen. 

Julotta
Tycker du om tidiga morgnar är du varmt 

välkommen till 
Julottan kl. 7.00 på juldagen 

Kyrkokören sjunger vackert för oss 
och med oss i gudstjänsten.

Nyårsdagen
kl. 18.00

firar vi Fredsmässa tillsammans med ung-
domarna som var iväg till Taizé i november.

Emmaboda 
församling

Kyndelsmässodagen
En av de äldsta kristna högtiderna är Kyndelsmässodagen. 

Vi firar denna dag 
den 4 februari med en gudstjänst med 

små och stora kl 11.00 
Församlingens 4-åringar får en alldeles egen bibel 

och så tänder vi ljus förstås.

Askonsdagen
46 dagar före påsk (40 dagar av fasta) infaller 

Askonsdagen och temat är Bön och Fasta. 
I år infaller denna dagen på Alla hjärtans dag - vilket 

passar så bra eftersom fastetiden handlar just om kärlek. 
Välkommen att fira 

Askonsdagsmässa kl 19.00
och om du vill får du ett kors tecknat med 

aska på din panna.

Gudstjänst med önskepsalmer
18 februari kl. 16.00

Det är tur att söndagarna bryter fastan. 
Vi bjuder på semlor och härlig musik när vi firar gudstjänst 
med önskepsalmer i församlingshemmet tillsammans med 

Hans Möller och Sångarbröderna. 
Kom och önska din favoritpsalm! 

Välkomna till vårens tisdagsträffar
i Emmaboda församlingshem!

 
Tisdag 16 januari kl 14.00

Christer Lundgren och ett dragspel
Ett musikprogram man blir glad av!

 
Tisdag 20 februari kl 14.00

”Minnenas melodier”
Stefan Lagesson spelar stenkakor och 

annan musik vi minns!

Baguettemusik - 
Påfyllning för kropp och själ 

Stressigt på jobbet? Lunch tillsammans med musik? 
Följande torsdagar finns möjlighet att ta en kroppslig och 

själslig paus i Emmaboda kyrka under lunchen. 
Torsdagarna 7/12, 18/1 och 15/2 

kl 12.15 i Emmaboda kyrka
Slå dig ner och njut av en baguette, samtidigt som 
vi bjuder på en halvtimmes avkopplande musik. 

Baguette 40 kr, vatten och kaffe ingår.
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Sång & Musik i Advent, Jul 
och Trettondedag jul

Vissefjärda Kyrkokör 90 år
Lördag 2 december kl 16.00 

Jubileumskonsert Vissefjärda kyrka
Kyrkokören, flöjt Sivert Petersson, 

trumpet Tor Borgén och Björn Gustavsson, 
orgel och piano Britta Mård, 

dirigent Birgitta Andrén Olsson. 

Adventsmässa
3 december kl 11.00 

Kyrkokören 
Stefan Hobring: Trumpet

Årets Konfirmander hälsas välkomna

Julbön
Julafton 24 december kl 10.00 

på Storegården, 
Kyrkokören

Midnattsgudstjänst
Julafton 24 december kl 23.30 

Kyrkokören

Vissefjärda 
församling
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ng Måndagsträffen kl 14.00 

Vissefjärda församlingshem.
4 december

”Vi sjunger julens sånger och psalmer”
8 januari och 5 februari
program kommer senare.

Temamässa ”Kärlekens väg”
Fastlagssöndagen 11 februari kl 11.00

Kyrkokören, kyrkkaffe med semlor

Vi inbjuder till Messy church
på sportlovet

Tisdag 20 februari kl 17.00-19.30
Vi träffas i Vissefjärda församlingshem.

Tillbakablick
Tacksägelsedagen firades traditionellt 
med Skördemässa i kyrkan och med 
Skördeauktion i församlingshemmet. 
Auktionen gav hela 5600 kr i behåll-
ning och skänktes till Radiohjälpens 

insamling för ”Världens Barn”. 
Tack till alla glada givare! 

Auktionen leddes på ett utmärkt sätt 
av Johan som också inledningsvis 
spelade några visor på gitarren.
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Algutsboda 
församling
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Sång och musik i advent och jul! 
Missa inte all den härliga advents- och 
julmusiken i kyrkan – se mittuppslaget 

för tid och datum!

Kvällskonsert i adventstid
Torsdag 7 december kl. 19.00
blir det kvällskonsert med härliga 

vokalensemblen Mixed Voices. Missa inte 
chansen att få sitta ner en stund och lyssna 

till härlig sång med adventsstämning!

Sankta Lucia
Vi firar Lucia 

onsdag 13 december kl. 18.00 
tillsammans med Johansfors skola, 

Barnkören, Kyrkokören och Kyrkbrass. 
Efter stunden i kyrkan blir det lussefika i 

Sockenstugan. Välkommen!

Jul i Algutsboda

Den fjärde advent är det jul i år! 
Det firar vi 24 december med julbön 

på Ekebo kl. 10.00
Samling vid krubban i kyrkan kl. 11.00 

(medtag lekfullt sinne) 

Det blir ingen julotta i Algutsboda detta år, 
men du är varmt välkommen till 
Emmaboda kl. 7.00 på juldagen! 

Julkonsert
Annandag jul kl. 15.00 

(obs tiden!) 
kommer familjen Petersson tillbaka 
till Algutsboda för att bjuda på en 

härlig julkonsert! 

Trettondedag jul 
6 januari kl. 11.00 

firar vi mässa med härliga julsånger. 
Kyrkokören medverkar. Varmt välkommen!

Vilken är din önskepsalm?
Söndag 28 januari kl. 16.00

firar vi gudstjänst i Sockenstugan, då har du möjlighet 
att vara med och önska de psalmer vi skall sjunga i 

gudstjänsten. Rusta dig med önskepsalmer och kom!

Ljusens högtid
Under kyrkoåret finns det flera söndagar där ljusen är 
extra viktiga, och kanske den allra främsta av dem är 

Kyndelsmässodagen
Det gammalsvenska ordet kyndel betyder just ljus. 

Vi firar denna dag den 4 februari 
med en gudstjänst med små och stora kl. 16.00 

där vi tänder ljus förstås och även delar ut 
Berättarbibeln till församlingens 4-åringar. 
Och så sjunger barnkören för och med oss!

Däremellan kommer fastan
Fastetiden börjar i år på Alla hjärtans dag - 14 februari 

och det passar ju utmärkt då fastetiden handlar om kärlek. 
Välkommen till en stilla askonsdagsmässa kl 19.00

Allhelgonahelgen

Det blev en fin allhelgonahelg som inleddes med Gravsmyck-
ningsdagen på fredagen, då 90 personer kom in en stund i 
kyrkan under dagen för en stunds samtal, stillhet och fika. På 
lördagen firade vi minnes-
gudstjänst där vi tände ljus 
för dem som lämnat oss un-
der året och avslutade som 
vanligt ute på kyrkogården 
bland alla tända ljus. Upp-
ifrån kyrktornet ser ljusen 
nästan ut som en stad sedd 
från ovan – så vackert! 

Tack! 
I och med årsskiftet, så avslutar församlingsrådet sitt arbete 
och en ny mandatperiod tar vid. Stort tack för de här åren 
och för god gemenskap under sammanträdena! Tack också 
till alla härliga människor som på olika sätt ger av sin tid, 
sitt engagemang och sin kraft – körsångare och musiker, 
kyrkvärdar och gudstjänstvärdar, församlingskommittén, 

bärarlag, syföreningen… Det är så gott att ni finns!


