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Diakoni kommer från ett grekiskt ord som 
betyder att tjäna. Det handlar om kyrkans so-
ciala arbete. Det handlar om vårt sociala en-
gagemang som kristna. När vi ser människors 
behov eller t o m nöd så är det en kallelse att 
göra något för att hjälpa. Som världen ser ut i 
dag – och i viss mån också Sverige och Skilling-
aryd – finns det verkligen stora behov av hjälp. 
Diakonin blir då oerhört viktig. Någon kanske 
tycker att det låter jobbigt. Men jag skulle vilja 
säga att det är en glädje och en förmån att ha 
möjlighet att hjälpa.

Det ligger en stor glädje i att vara behövd 
och efterfrågad. Tänk dig hur livet skulle vara 
om det aldrig var någon som frågade efter dig. 
Tänk om du aldrig blev ombedd att göra nå-
got. Ganska snart skulle man nog börja funde-
ra över om man verkligen inte dög någonting 
till. Ibland tycker vi kanske att det är jobbigt 
och tungt att andra ber om hjälp. Men mot-
satsen vore mycket värre. Var glad att andra 
människor frågar efter dig. Det är ett tecken 
på att de tycker att du är duktig och kan göra 
något.

En annan sak som gör att vi kan känna gläd-
je när vi tjänar är gemenskapen. Det betyder så 
mycket att få arbeta tillsammans med andra för 
något viktigt. Ensamhet kan ibland vara skönt, 
när man har valt den själv. Men påtvingad en-
samhet är inte rolig. Vi behöver gemenskapen 
med varandra för att må bra. Den gemenska-
pen får vi när vi arbetar tillsammans. 
Det tror jag är en stor drivkraft 
bakom kyrkans diakonigrupper 
och även Erikshjälpen, Röda 
korset och andra organisa-
tioner.

I de flesta fall när vi gör 
något för någon annan så 
blir de tacksamma. Jag har 
ofta känt den här tacksam-
heten från någon som behövt 
hjälp. Det kan vara någon som 
behövt någon att prata med. Det 

kan vara någon som behövt ekonomisk hjälp 
eller något annat. Det kan vara när vi som för-
samling har gett gåvor till Tjernobylbarnen i 
Hagshults kyrka, eller när vi skickat pengar till 
projekt i Kenya och vänförsamlingen i Tanza-
nia. Den tacksamheten - om något - är en bra 
lön för mödan.

Jag tror att alla människor av god vilja måste 
samverka. Du är så välkommen att dela en del 
av det engagemanget i Skillingaryds församling 
och i våra olika diakonala uppgifter som du 
kan läsa mer om i det här kyrkobladet.

Till kyrkan på söndag
Personal, förtroendevalda och ideella medarbe-
tare har kommit överens om att göra en sats-
ning på söndagens gudstjänster i Skillingaryds 
och Hagshults kyrkor i höst. Under perioden 
från den 25 september till den 11 decem-
ber, 12 söndagar, har vi tänkt gå på så många 
gudstjänster som möjligt – helst alla förstås. I 
Skillingaryd satsar vi på att ha barnkyrka varje 
söndag för att barn och familjer ska få lättare 
att vara med på gudstjänsterna. Vi gör också 
en satsning på gudstjänstgrupperna. Fler av 
kyrkans grupper ska få möjlighet att vara med 
och planera och utforma gudstjänsterna. Vår 
biskop, Fredrik Modeus, uppmuntrade oss 
att satsa på våra gudstjänster. Gudstjänsten är 
grundläggande för församlingen. Det händer 
något positivt i församlingen och oss själva när 

vi firar gudstjänst tillsammans. Vi vill nu 
anta den utmaning som biskopen 

gav oss. Jag hoppas att du som 
läser det här också vill vara 

med. Självklart är du alltid 
viktig och välkommen, men 
den här hösten önskar jag 
att du ska känna dig extra 
välkommen till kyrkan på 

söndag. ■

Klas Svensson

DIAKONI OCH GLÄDJEN I ATT VARA BEHÖVD
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Tema: Diakoni

Det finns många ord för kärlek.
Det finns också flera uttryckssätt.

Ett av dem är diakoni.

”Älska din nästa!” säger Jesus. 
Jag funderade lite, vem är din nästa? 
För vem är du en nästa?

Om jag är ute och reser så är det jag som inte 
kan språket och de sociala reglerna. Jag utsätter 
mig frivilligt för att vara i en främmande miljö, 
och göra vad jag kan för att förstå den. Det är 
inte alltid lätt och jag kan hamna i en beroen-
deställning till någon som finns på plats och är 
van och kan bättre. Då hamnar jag i den situ-
ationen som den främmande personen skulle 

göra om den kom till mitt land, till min sociala 
miljö. Den kan vilja ha min hjälp.

Ett exempel på detta visas i ”Den barmhärtige 
samariten” som överraskar oss och får oss att 
tänka till.

Jag vill försöka se och leva efter att jag kan 
vara i behov av precis samma hjälp som en som 
ber mig om hjälp, därför vill jag aldrig betrakta 
rollerna som ”behövande” eller ”den som har” 
som givna.

Eftersom det dessutom inte alltid är frivilligt 
som den andra, den som hör hemma där jag 
känner mig främmande, har hamnat i den situ-
ationen att den behöver min hjälp, försöker jag 
alltid att vara ödmjuk och om jag inte kan ge 
något materiellt så ger jag i alla fall ett leende 
och en varm tanke. Detta är för mig grundste-
nen i att älska.

Diakonins utmaningar är många och svåra. 
Men lite förenklat skulle jag kunna samman-
fatta dem i orden. Många behöver mig och dig, 
och Kristus kallar oss. ”Jag har gett er ett exem-
pel” säger Jesus (Joh. 13:15).
”Jag älskar dig oavsett” och alla människor äls-
kas av Gud. Därför ska vi alltid älska varandra, 
oavsett vad vi presterar. Jesus betonar att vi ska 
älska ”alltid” och inte ”ibland”... Det kan vara 
svårt, därför tror jag att det är en stor utma-
ning för oss människor att vara Guds händer 
och fötter här på Jorden. Vi får älska varandra 
och oss själva just för vad vi är. Kärleken är inte 
beroende av ett villkor, till exempel vad vi gör 
eller hur vi gör det. Vi är alltid älskade och så 
ska det förbli.

Byggandet av Guds rike här på jorden inne-
bär inte att vi blir befriade från sjukdom, ut-

Foto: Ingela Freed
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Tema: Diakoni 
satthet och fattigdom. Martin Luther Kings 
välkända ord får mana oss till uthållighet och 
kamp för rättvisa: ”Tragedin i världen är inte 
de onda människornas brutalitet, utan de goda 
människornas tystnad”. I dagens samhälle be-
höver vi både mental och praktisk beredskap 
att dela varandras lidande. Det innefattar det 
materiella men även hur vi ser på varandra. Jag 
tror att en viktig del i att skapa solidaritet och 
överföra det i handling, är att just veta hur vi 
gör. Hur vi tar in starka känslor som sorg och 
nöd utan att gå sönder själva. Det är en stor 
utmaning att jämna ut orättvisor och dela re-
surser globalt, det kräver att vi är beredda att 

förändra oss själva.
Personligen tror jag att dessa förändringar 

måste börja med vår egen inställning till det 
som är nära. Till oss själva. Vad kan jag ge? Vad 
kan jag ta emot? Tar jag något för givet? Tänk 
om förmågan att dela med sig förutsätts av 
tacksamheten över det vi har?

Jesus älskar oss. Det finns en anledning för oss 
att älska varandra och oss själva: Jag tror, att det 
är människans sanna natur att älska och att det 
är kärleken som får oss att vilja dela med oss. ■

Mona Daka

Grunden för det diakonala arbetet i Skilling-
aryds församling bygger på bibelordet i Matt 
25:35-36:

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog hand om mig, 
jag var naken och ni gav mig kläder, jag 
var sjuk och ni såg till mig, jag satt i 
fängelse och ni besökte mig.”

Tänk vad viktigt det är att vi stannar upp och 
ser varandra. Idag kanske jag behöver finnas till 
för dig, imorgon kanske det är jag som behöver 
dig! Diakoni handlar om att se varandra och 
visa varandra kärlek och respekt. En sångstrof 
jag sjöng mycket när jag var liten går så här;

”Jag behöver dig och du behöver mig och 
vi behöver alla varandra. Alla har nå-
gonting att komma med, att räcka ut en 
hjälpande hand.”

Skillingaryds kyrka ligger centralt mitt i samhäl-

let. Kyrkan vill finnas till för dig, för mig, för oss 
alla oavsett vilka vi är. Kyrkan vill finnas till för 
dig när du mår gott och har det bra men även 
när du har det tufft och mår dåligt. Vi finns här 
för dig! Välkommen in och hälsa på!
I Skillingaryds församling har vi fyra ledord: 
Gemenskap, Glädje, Delaktighet och Stillhet. I 
våra verksamheter vill vi ha en god gemenskap. 
Vi vill att man ska känna glädje och delaktighet. 
Vi tycker också det är viktigt att stanna upp och 
få en stund av stillhet, kanske genom en andakt 
eller en stund av reflektion. För att kunna ut-
öva diakoni i församlingen behövs det många 
goda krafter. I Skillingaryds församling finns det 
många fina eldsjälar som jobbar med diakoni. 
Vi har en besöksgrupp, en diakonigrupp och en 
serveringsgrupp. Utan er hade det inte fungerat! 
Ett stort tack till alla er som är delaktiga i det 
diakonala arbetet! Välkommen att vara med i 
våra verksamheter inom diakonin!

DIAKONI I SKILLINGARYDS FÖRSAMLING
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Tema: Diakoni 
● Sopplunch, onsdagar kl. 12:00, vi börjar med 
en kort andakt och efter det serveras god soppa.

● Ankarets syförening, träffas torsdagar jämna 
veckor kl. 18:00.

● Fester: Äldres fest, Födelsedagsfest, Interna-
tionell fest.

● Sommarcafé och dagledigträffar.

● Hem- och sjukbesök, enskilda själavårdssamtal.

● Leva-vidare grupper, för dig som förlorat en 
anhörig.

● Bibelsamtal på äldreboende, utflykter under 
vägkyrkan.

● Café Gemenskap på Jupiter tisdagar kl. 15:00, 
ett samarbete mellan Röda Korset och kyrkorna.

● Ekonomisk hjälp och stöd vid myndighets-
kontakter.

● Mötesplats Skillingaryd, Strömslund, ett 
samarbete mellan kommunen och kyrkorna. 
Verksamheten innehåller bl.a. öppet café med 
möjlighet till matkasseutdelning och samtal; 
måndagar 9-12 och torsdagar 9-12.

● Promenadgrupp onsdagar jämna veckor 
kl.11.00. Start 21/9. Vi utgår ifrån frälsarkran-
sen.

Har du frågor om de olika grupperna eller vill 
vara delaktig i någon grupp. Välkommen att 
höra av dig till oss! ■

Lovisa och Mona

Allmänt
Ordet diakoni är grekiska och betyder tjäna el-
ler tjänst. Diakoni är kyrkans sociala arbete på 
olika områden men också kristen tro omsatt i 
praktiskt arbete.

Diakonin är lika gammal som kyrkan själv. 
Ytterst går väl tanken tillbaka på när Jesus de-
lade ut bröd och fisk till hungrande människor! 
(Markus 6:30-44) Att dela med sig och hjälpa 
andra!

Den första nedskrivna berättelsen är från ca 
år 150. Det berättas att man efter gudstjäns-
ten delade med sig av det man hade, så att sju-
ka, änkor, fängslade och andra fattiga grupper 
kunde få något att äta. Alla kristna ansågs på ett 
eller annat sätt vara delaktiga i diakonin. Dia-

konerna var de som hade uppdraget att samla 
ihop gåvorna och dela ut dem till behövande. I 
det Romerska riket, som var ett hårt samhälle 
utan större empati, stod de kristna upp för sina 
medmänniskor och hjälpte varandra. Det är en 
av orsakerna till kristendomens popularitet och 
segertåg under den romerska tiden. Diakonins 
uppgifter kom från och med medeltiden och 
fram till 1800-talet att utföras av kloster och 
sjukhus. Under 1800-talet fick det diakonala 
arbetet fart i Sverige och flera diakonianstalter 
stiftades. Syftet med dessa var att:

”till svenska kyrkans tjänst för fattigas, sju-
kas, förkomnas eller eljest nödställdas vård 
och hjälp fostra och utbilda kristliga män 
av evangeliskt-lutherska bekännelsen.”

DIAKONINS HISTORIA
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Lokalt
I våra trakter är den mest kända his-
toriska personen inom diakonin 
Emilie Petersen (1780-1859) 
även känd som ”mormor på 
Herrestad”. Kärda socken var i 
det tidiga 1800-talet känt som 
ett av Smålands fattigaste om-
råden. En bygd präglad av apa-
ti, superi och misär. Hur kom då 
Emilie Petersen att hamna här?

Emilie Petersen var uppväxt i den 
tyska staden Hamburg. Hon gifte sig 
vid 23 års ålder med Johann Philipp Petersen 
och levde ett för sin tid typiskt borgerligt liv 
med en stor umgängeskrets. Hamburg var en 
fri stad inom det tyska riket och Emilies make 
hade skapat en förmögenhet tack vare stadens 
ställning som frihandelszon.

Det tidiga 1800-talet var en orolig tid i Eu-
ropa. Napoleonkrigen rasade och Napoleons 
försökte att frysa ut England genom den s k 
kontinentalblockaden. Detta gjorde att Ham-
burg tidvis kom att ockuperas av franska trup-
per. Makarna valde då att fly staden och kom år 
1813 att bosätta sig i Sverige p g a att de hade 
släktingar här. Varför Herrestad? Kanske såg 
man det som en penningplacering i väntan på 
att få komma åter till hemlandet.

Emellertid kom Emilie att betrakta Herrestad 
som sitt hem och ansåg sig kallad av Gud till 
denna plats. Hon inrättade snart en strikt arbets-
ordning på Herrestad med andakter, bibelläsning 
och bön. Detta var vid denna tid strikt förbjudet 
eftersom konventikelplakatet, som bl.a. förbjöd 
kristna samlingar utan att prästen var närvarande, 
fortfarande gällde. Men Emilie brann för mission-
en och ville föra ut evangeliets budskap till alla.

Mormor på Herrestad var en av landets främ-

sta pionjärer när det gäller diakoni. In-
spirationen kom från Tyskland som 

vid den här tiden var ett föregångs-
land i diakonal verksamhet. Hon 
startade en arbetsförening där 
ledordet var ”hjälp till självhjälp”. 
I slutet av 1830-talet var det svår 
missväxt i socknen och mormor 

åkte själv runt och samlade in 
medel till inköp av lin och livsmed-

el. Av linet skulle kvinnorna själva 
spinna och väva textilier som de sedan 

kunde sälja eller byta till sig andra varor för.
Hon grundade också besöksföreningar för 

sjuka familjer i socknen där de besökande skul-
le ge stöd, tröst och råd till behövande familjer. 
År 1844 påbörjades en räddningsskola för barn 
med svåra hemförhållanden. Barnen bodde i in-
ternatliknande förhållanden och fick mat kläder 
och utbildning. Ytterligare en verksamhet som 
grundades av mormor på Herrestad var en sy-
förening som producerade olika klädesplagg till 
behövande. Hon var också före sin tid genom 
att inrätta ett lånebibliotek redan på 1850-talet.

Emilie Petersen fick sitt tillnamn ”mormor 
på Herrestad” av ett av sina fosterbarn och alla 
(barnen på räddningsskolan såväl som besöka-
re från övriga landet och även utrikes besökare) 
uppmanades att kalla henne för mormor.

En röst från tiden säger att ”det regnade and-
liga eldgnistor ut över Sverige från Herrestad”.

Ett otroligt livsöde och en otrolig människa 
som var en pionjär för det diakonala arbetet i 
landet. ■

Johan Thelander

Tema: Diakoni 

Det finns en utförlig och bra hemsida om 
mormor på Herrestad:
http://www.mormor.se/
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Kyrkorådet har i samförstånd med sty-
relsen för Rubale, vår vänförsamling i 
Tanzania, bestämt att vi ska samla in 20 
000 kr per år till ett gemensamt projekt. 
Vi tänker ta upp kollekter och ha andra 
insamlingar för att kunna skicka pengar 
två gånger om året.

Vår kontaktperson heter Johansen 
Koroti. Han är präst i Rubale. Med 
hjälp av epost är det enkelt att ha kon-
takt med honom och vänförsamlingen.

12 000 kr ska gå till mikrolåne-
verksamhet. Det är ett bra sätt att 
hjälpa inte minst de äldre kvinnor som får ta 
hela ansvaret för familjens försörjning när många yngre dött i aids. De kan låna en mindre summa och 
investera i en ko eller något annat som familjen kan livnära sig på. Mikrolån har visat sig vara ett effektivt 
sätt för hjälp till självhjälp.

8 000 kr ska gå till sjukvård. 180 familjer kan få en sjukvårdsförsäkring så att de kan få del av den statliga 
sjukvård som finns i landet. Väldigt många har inte tillgång till den sjukvård som finns eftersom de saknar 
sjukvårdsförsäkring.

Genom vår vänförsamling har vi möjlighet att göra en insats för väldigt många människor som behöver hjälp. ■
Klas Svensson

RUBALE – vår vänförsamling i Tanzania

Kära vänner,
Det är med stor tacksamhet som vi i Toronto har 
tagit emot den generösa gåvan från Skillingaryds 
församlings kollekter. Ett belopp på 1 773 SEK för-
des over till vårt konto i mitten av maj månad och 
dessa pengar blir till hjälp med våra initiativ, särskilt 
inom barn och ungdomsverksamheten.

I december 2015 delade våra ungdomar ut jul-
blommor till äldre församlingsmedlemmar. Detta 
var mycket uppskattat och vi planerar att fortsätta i 
år igen. Nu i september skall vi bjuda in familjer till 
en ”Frukostklubb”, en lördag morgon i månaden 
till att börja med. Här är det är svårt för barnfamil-
jer att komma till kyrkan under veckodagarna pga 
långa avstånd.

I oktober skall vi återigen ha ”Köttbullsfest” till-
sammans med Svenska Skolan. Förra året rullade vi 
1200 köttbullar för drygt 100 gäster. Många stora 
och små ser fram mot denna årliga tradition.

Som ni vet är vi den enda svenska kyrkan i Ka-
nada. Det betyder att vår präst som en del av sin 
arbetsuppgift reser till våra satellitförsamlingar i 
Vancouver, Calgary, Montreal och Ottawa under 
året. Bidraget som vi får från SKUT är ägnat bl.a. 
åt verksamheten i dessa satellitförsamlingar. All vår 
personal är lokalanställd, inklusive prästen, och 
verksamheten drivs av frivilliga som ger av både sin 
tid och kraft.

Återigen tack för er gåva och det stöd ni ger till 
den svenska lutherska församlingen i Toronto. Vi 
ser fram emot att hålla kontakten med Skillingaryds 
församling.

Med vänlig hälsning
Solveig Lalla

Ordförande i kyrkorådet

Vi fortsätter att stödja Svenska kyrkan i Toronto 
och har insamlingar veckorna med söndagar 16 
och 30 oktober. Du kan också swisha in ditt bidrag 
på123 395 80 71 och skriva Toronto.

Vi fick ett brev….
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Vi ordnar skjuts till våra 
gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(mån-fre 9-12, 13-15).

AUGUSTI
Söndag 28 – ”Enheten i Kristus” 
11.00 Tema: Kyrkan i samhället. Startguds-
tjänst & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. Kören. 
Nya konfirmander välkomnas.  
Kyrklunch (ingen anmälan).

Onsdag 31 
12.00 Middagsandakt & soppa  
(terminsstart) i Skillingaryds kyrka.  
Varje onsdag 
fram till advent. 
Endast 40 kr för soppa, 
bröd, dryck, kaffe & kaka.

SEPTEMBER
Lördag 3 
14.00 Mässa på Jupiter.
15.30 Mässa på Sörgården.

18.00 Musikgudstjänst 
med Emilia Lindberg. 
Åkers kyrka.

Söndag 4 – ”Ett är nödvändigt”
11.00 Gudstjänst i Hagshults kyrka 

16.00 Mässa i Skillingaryds kyrka. Tolkning till 
arabiska.

Tisdag 6 
17.00 Spagettigudstjänst  
i Skillingaryds kyrka.  
Anmälan för maten på 
073-800 14 64

Lördag 10 
16.00 Internationell fest. Församlingshem-
met Skillingaryd. Gemenskap, musik och fika 
som Röda Korset bjuder på. 

Söndag 11 ”Döden och livet” 
11.00 Mässa & Barnkyrka. Skillingaryds kyrka.

Söndag 18 ”Rik inför Gud” 
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

13.00 Skogskyrkogården som fenomen – 
Skillingaryds skogskyrkogård. 
Följ med på en vandring kring historien bakom en 
av landets första skogskyrkogårdar – Skillingaryds 
begravningsplats som invigdes 1922.  
Guide: Margareta Olsson, byggnadsantikvarie.
Samling: Skogskapellet i Skillingaryd.

16.00 Gudstjänst i Skillingaryds kyrka.  
Seniorkören.

Onsdag 21
11.00 Start för Promenad-
gruppen ”Vandra med 
Frälsarkransen”. 
Skillingaryds kyrka.

18.30 ”Rastplats” – enkel mässa eller andakt 
i Skillingaryds kyrka.

18.30 Start för ”Frälsarkransen – en väg till 
tillit och livsmod”. Samtalsgrupp om kristen tro.

Söndag 25 ”Att lyssna i tro”
11.00 Mässa & Barnkyrka. Tenhults kyrkokör. 
Start för gudstjänstsatsningen ”Kyrkan på 
söndag” i Skillingaryds kyrka.

16.00 Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka.

Torsdag 29
14.00 Äldres fest för dig som är 65+.
Mia Marianne & Per Filip. Församlings- 
hemmet i Skillingaryd. Anmälan senast  
19/10 till exp 733 52 eller Mona Daka  
tel. 733 55. E-post: mona.daka@svenskakyrkan

19.00 Se färdigt Landströms bilder. Servering. 
Församlingshemmet i Hagshult.
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OKTOBER
Lördag 1
14.00 Mässa på Jupiter. 
15.30 Mässa på Sörgården.

18.00 Musikgudstjänst med Korsdraget i 
Åkers kyrka.

Söndag 2 - Mikaelidagen ”Änglarna” 
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Gudstjänst & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.

Onsdag 5 
18.30 ”Rastplats” – enkel mässa eller andakt 
i Skillingaryds kyrka.

Torsdag 6
18.00 ”Världens barn”. Konsert med Kultur-
skolan & barnkörerna. Tofteryds kyrka.

Söndag 9  
Tacksägelsedagen  
”Lovsång”

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Tofteryds kyrka. 
Free Team & barnkörer. Bibelutdelning till 
4-åringar.

16.00 Skördegudstjänst i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören. Kyrkkaffe med äppelkaka 
& vaniljsås, auktion, tag gärna med skörde-
alster.

Söndag 16 ”Samhällsansvar”
11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 

16.00 Sinnesrogudstjänst i Åkers kyrka.

Onsdag 19
18.30 ”Rastplats” – enkel mässa eller andakt 
i Skillingaryds kyrka.

Söndag 23 ”Frälsningen” 
11.00 Gudstjänst i Hagshults kyrka.

16.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
Soul Children.

Torsdag 27
15.00 Öppet hus. 
Arne Dahlström, klarinett med 
Kerstin Persson, piano.  
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Söndag 30 ”Förlåtelse utan gräns”
11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 

NOVEMBER
Allhelgonahelgen

Fredag 4
14.00 Mässa på Jupiter. 
15.30 Mässa på Sörgården.

14-18 Öppen kyrka i Hagshult och Åker.

17.00 Andakt i kapellet på Skogskyrkogården 
i Skillingaryd. Kaffe serveras vid klockstapeln 
under eftermiddagen. 

Lördag 5 ”Helgonen”
10-18 Kapellet på Skogskyrkogården öppet.

16.00 Minnesgudstjänst i Åkers kyrka.  
Stråkmusik.

18.00 Minnesgudstjänst i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören.

18.00 Minnesgudstjänst i Tofteryds kyrka.  
Stråkmusik.
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Söndag 6 ”Vårt evighetshopp”
11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka. 
Kyrkkaffe.

Söndag 13 ”Vaksamhet & väntan”

11.00 Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.
Cajsa Tengblad talar om självkänsla. Ekume-
niska ungdomskören, Konfirmanderna.

Onsdag 16 
18.30 ”Rastplats” – enkel mässa eller andakt 
i Skillingaryds kyrka.

Torsdag 17
17.00 Spagettigudstjänst  
i Skillingaryds kyrka. 
Anmälan för maten  
073-800 14 64. 

Lördag 19
15.00 Syföreningen  
Ankarets höstauktion.  
Lotterier & servering.  
Församlingshemmet i  
Skillingaryd. 

Söndag 20 ”Kristi återkomst”
11.00 Mässa i Hagshults kyrka.

16.00 Sinnesrogudstjänst & Barnkyrka  
i Skillingaryds kyrka.

Lördag 26
14.00 Mässa på Jupiter. 

15.30 Mässa på Sörgården.

1:a advent
Söndag 27 ”Ett nådens år”
11.00 Adventsgudstjänst & Barnkyrka 
i Åkers kyrka. Bibelutdelning till 4-åringar. 
Barnkör, Kören. 
Kyrkkaffe genom 
Röda korset.

11.00 Adventsgudstjänst 
i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören. 
Kyrkkaffe.

Onsdag 30 
18.30 ”Rastplats” – enkel mässa eller andakt 
i Skillingaryds kyrka.

Eftersom kyrkobladet sträcker sig 
över en lång tid reserverar vi oss 

för eventuella ändringar.

OmslagHöst2016.indd   1

2016-08-18   21:24

Se annonsen i Finnveden onsdagar. 

Du hittar vårt program på internet:
www.svenskakyrkan.se/skillingaryd

Facebook:
Svenska kyrkan Skillingaryds församling
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STARTDATUM FÖR HÖSTEN
(Platsen är Församlingshemmet i Skillingaryd om det inte står något annat)

Barnkyrkan vanligtvis söndagar kl. 11 eller 16 i Skillingaryds kyrka, start 28 aug.
Småfolket 0-5 år, torsdagar 10.00-12.00, start 1 sep.

NYTT: Minigänget (5-6 år), sång & aktivitet tisdagar 15.45-17.00 med 
start 6 sep. med Spagettigudstjänst kl. 17. Ledare är Anna-Maria & Madelén.
Anmälan till madelen.johansson@svenskakyrkan.se senast 1 sep.

Junisarna Åker, 6-11 år, onsdagar jämn vecka 14.30-16.30, start 7 sep.
Free Team Tallnäs, 6-11 år, torsdagar ojämn vecka kl 14.30-16.30, start 1 sep.
Kyrkans Unga onsdagar jämn vecka 18.30, fr åk 7, start 7 sep.
Kontakt: Madelén Johansson, se baksidan.

BARN &
UNGDOM

Barnkören (från 7 år) övar onsdagar 16.15-17.00 med start 24 aug.
(skjuts från fritids kan ordnas)

NYTT: Soul Children (10-13 år) – onsdagar 15.00–16.00, start 24 aug. 
Du som gillar att sjunga gospel/soul/R&B och att dansa är varmt välkommen 
att hänga på! Soul Children bygger på tre grundstenar; det sociala, det mu-
sikaliska och det andliga. Ledare är Anna-Maria Toftgård.

Ekumeniska ungdomskören (fr 14 år), övar onsdagar 17.30-18.30 med 
start 24 aug.
Hagshultskören onsdag 18.30, start 7 sep i församlingshemmet i Hagshults.
Kören övar torsdagar 19-21 med start 18 aug.
Seniorkören onsdag 11.00, start 31 aug.
Kontakt: Kyrkomusikerna, se baksidan.

SJUNG I KÖR

NYTT: PROMENADGRUPP MED FRÄLSARKRANSEN 
Under hösten statar vi upp en promenadgrupp som börjar sin vandring vid 
Skillingaryds församlingshem och slutar med andakten och sopplunchen i 
församlingshemmet. Under perioden promenerar vi vid sju tillfällen, onsdagar 
jämna veckor kl. 11.00: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 11/1.
Vi utgår ifrån boken Vandra med frälsarkransen.Boken är ett redskap för den 
som vill öva sig i att leva som pilgrim mitt i vardagen. Hur vi kan hitta platser 
för eftertanke och meditation i vårt närområde. Det kan vara ett träd, en bro, 
en gågata, en kyrkogård eller en butik. Den innehåller sju pilgrimsvandringar 
med olika teman som alla tar sin utgångspunkt i pärlorna i frälsarkransen. Har 
du intresse att vandra med andra, så hör gärna av dig senast 14/9 till Mona 
Daka, tel. 0370-733 55.

NYTT: RASTPLATS – andakt eller enkel mässa onsdagar 18.30 jämna 
veckor i Skillingaryds kyrka. Start 21 sep.

NYTT: FRÄLSARKRANSEN – samtalsgrupp om kristen tro.
Vi utgår från boken ”En väg till tillit och livsmod – möt kristen tro med Fräls-
arkransen” och samtalar kring en pärla per gång.
Under hösten blir det onsdagarna 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 kl 18.30.
Info & anmälan: Församlingspedagog Jan Bäckelie, se baksidan.

NYTT
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NU KAN DU SWISHA TILL SKILLINGARYDS FÖRSAMLING!
+ SWISHA DIN GÅVA 
till veckans kollektändamål: 123 395 80 71

+ SWISHA DIN BETALNING 
till barn-ungdom-familj: 123 459 57 24

Vid frågor kontakta förvaltningsassistent  
Inga-Britt Nordquist 0370-733 52

på Jupiter, Tisdagar 15.00 start 30 aug.CAFÉ GEMENSKAP

Andakt & Soppa. Onsdag 12.00, start 31 aug.
Pris: 40 kr för soppa, dryck, smörgås, kaffe & kaka!
Vilken soppa som serveras kan du se på vår hemsida.

SOPPLUNCH

Gudstjänstgrupperna förbereder de flesta av våra gudstjänster i Skillingaryd och 
ansvarar för ungefär tre gudstjänster per termin. De samlas tisdag kväll före 
söndagen de ansvarar. Är intresserad av att komma med i en grupp är du väl-
kommen. Kontakt: Anna-Maria Toftgård, 733 59.

GUDSTJÄNST-
GRUPPER

Ankaret torsdag 18.00 jämn vecka, start 8 sep.  
Kontakt: Britt Johansson 073 417 43 13.

SYFÖRENING

Välkommen Maria Åberg!
Från och med mitten av september kommer jag att börja min tjänst som präst i Skillingaryd 
och jag ser jag fram emot att få lära känna er och att möta 
er i gudstjänster och i andra sammanhang. För närva-
rande är jag komminister i Habo pastorat i Skara 
stift, där jag varit drygt två år. Dessförinnan var 
jag pastorsadjunkt i Jönköpings Kristina för-
samling under ett år, efter att ha prästvigts för 
Växjö stift. När jag nu börjar i Skillingaryd 
innebär det också för mig ett återvändande 
till tjänst i Växjö stift, samtidigt som jag hela 
tiden varit bosatt i Vaggeryd med min familj. 
Hoppas vi ses till hösten!
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Gudstjänst – att bara vara men 
också att vara med och bidra! 
I Skillingaryds församling har vi några ledord 
som vi vill ska genomsyra allt vi gör och då 
också gudstjänsterna – gemenskap, delaktig-
het, glädje och stillhet.

Gudstjänst handlar om möten på olika sätt, 
mötet med Gud, med varandra och med mig 
själv. Vi kommer med oss själva och våra liv för 
att hämta kraft, dela gemenskap och lyssna till 
Guds ord och viskning i vårt inre. Gudstjäns-
ten är inte bara prästens angelägenhet utan hela 
församlingens och förhoppningen är att alla vi 
som vill fira gudstjänst ska hitta vår plats och 
vårt sätt att bidra. Det finns olika sätt att bidra 
till att gudstjänsten blir den kraftkälla som vi 
längtar efter att den ska vara. Man kan sitta i 
bänken och vara med i bönerna och sången, se 
sina medmänniskor och ge ett uppmuntrande 
ord vid kaffet eller göra något praktiskt så som 
tända ljus, läsa text, ta upp kollekt, ordna fika, 
leda i bön eller sjunga.

Ett sätt som vi arbetar med i vår församling 
för att skapa delaktighet i gudstjänsterna är 
gudstjänstgrupper. Vi har just nu tre grupper 
som träffas och samtalar kring gudstjänstens 
tema och texter, väljer psalmer, förbereder 
och utför uppgifter i gudstjänsterna. Varje 
grupp har ansvar för ungefär en gudstjänst i 
månaden och träffas då på tisdagskvällen inn-
an gudstjänsten. Man väljer själv vilka upp-
gifter man vill ha, alltifrån att hälsa och dela 
ut psalmböcker vid ingången, läsa texter eller 
ordna med kyrkkaffet. Framöver kommer även 
människor ur våra andra verksamheter få prova 
på att vara gudstjänstgrupp för att fler ska upp-
täcka hur roligt och givande det är!

Hoppas att vi ses i gudstjänsterna framöver! 
Är du intresserad av att vara med i en guds-
tjänstgrupp eller vill bidra på något annat sätt 
är du välkommen att höra av dig! ■

Anna-Maria Toftgård, kyrkomusiker
anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se 

tel: 0708-47 73 24

Hantverksmässa 18 september
30 utställare som visar och säljer konsthantverk. 
Matmarknad. Ingen anmälan.
Vi serverar sopplunch kl. 12-14. Tallnässoppa 
(köttfärs & grönsaker) med hembakat bröd, 
kaffe och kaka. 80 kr. Söndagscafé med musik 
öppet kl. 12-17.

Hantverksdagar 19-20 september
På måndagen kommer Prästen och berättaren 
Mats Löwing. Han har med sig sin resväska där 
han hittar, både väntade men också oväntade, 
saker han samlat på sig genom livet.
• På måndagen får vi också besök från Kyrko-
kansliet och Maria Södling från Team Migration. 
Vi får höra om Svenska Kyrkans migrationsar-
bete i dagens Sverige.
• På tisdagen kommer Hélena Axelsson Eriks-
son från Sjukhuskyrkan i Skövde. Hon berättar 
om arbetet som sjukhuspräst och de livsöden 
hon har mött.
• På tisdag förmiddag får vi stifta bekantskap 
med musikern och berättaren Per-Åke Wenner-
berg. Han har med sig sin trumpet och berättar 
om 7 intressanta människor genom tiderna.
• Tisdag eftermiddag kommer vår biskop i 
Växjö Stift Fredrik Modéus. Han tar oss med in 
i biskopsrollen.
• När ni anmäler er till en hantverksdag uppger 
ni om ni vill ha båda föredragen och stanna hela 
dagen eller om ni vill ha halvdag och bara ett 
föredrag. Glöm då inte att uppge vilket föredrag 
ni vill komma på. Lunch ingår i både hel- och 
halvdag.
• Kaffeservering på för- och eftermiddag samt 
lunch mitt på dagen. 
Lunch och fika - Anmälan krävs. 
Kostnad: 170 kr för halvdag och 240 kr för hel-
dag. Lunch ingår i båda alternativen. Sista an-
mälningsdag är 12 sep. till 0370-720 50 eller 
stiftsgarden.tallnas@telia.com 
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Detta har hänt! 

SIS ungdomslag 
med flyktingar 

som vi sponsrar.

Konfirmation 5 juni i Åkers kyrka.
Ludwig Stensson, Victor Blixt, Ida Clausen, Emma Söderqvist, Elin Johansson, Lydia Ringqvist, Emil Ankarberg,  

Jakob Jönsson, Filip Stensson, Moa Jonsson, Sandra Hedman, Martin Zavadil, Emmy Holm, Siri Malmklint,  
Emilie Bergström, Wilma Lönnblad, Joline Lövgren Röös, Stina Schelin, Anton Andersson, Levi Lindroos,  

Wilma Ryman, Emil Stråth.

Fullsatt med äldre i 
lekkyrkan när Lovisa 
talar på kaffesamling.
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Ingrid Gunnarsson som fyller 100 år i september spred glädje 
i församlingshemmet i Hagshults med besöket, här med Alice 
Johansson.

Alice Johanson, Ulla Elg, Inger Lindström, Anita Sjöholm glada värdinnor för dagen.

Bernt Emanuelsson och Ragni Johansson, bägge från 
Starkeryd, talar gamla minnen.

Kyrkomusiker Anna-Karin Danielsson och Ing-Marie Åkerhag 
och Hagshultskören med förstärkning.

Olof Olsson får som tack för lång o trogen tjänst check 5000kr som han generöst överlät till Tjernobylbarnen, Lilli-Ann Bertilsson sändebud.

Frälsningsarmén fr. v. Kerstin Persson,Gunvi Holm, Ing-Marie 

Andersson, Kerstin Svensson, Kerstin Kjellgren, Alf Lindberg, 

Annelie Sandberg, Inger Lindberg, Lasse Kjellgren, Martina 

Österdahl,Terese Frisk.

Hagshults vägkyrka 2016



HÄR NÅR DU OSS...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd
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e-post: skillingaryds.forsamling@svenskakyrkan.se · Kyrkogårdsexpeditionen 767 05
Församlingshemmen: Åker 740 22 · Hagshult 69 30 17 · Skillingaryd 0737-14 39 06

www.svenskakyrkan.se/skillingaryd  ·  Swish 123 395 80 71 (gåvor)

Kyrkoherde
Klas Svensson  
733 51, 0730-60 90 40 
klas.svensson@svenskakyrkan.se

Präst (från 16 sep)
Maria Åberg
733 56, 0730-87 46 43
maria.aberg@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Maria Toftgård
733 59, 0708-47 73 24
anna-maria.toftgard@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ing-Marie Åkerhag 
0706-76 69 85
ingainga@telia.com

Förvaltningsassistent
Inga-Britt Nordquist
733 52
inga-britt.nordquist@svenskakyrkan.se

Kamrer
Sofie Rosell
073-818 01 59
sofie.rosell@svenskakyrkan.se

Vaktmästareförman
Olof Olsson
37 57 80
olof.olsson@svenskakyrkan.se

Diakoni
Mona Daka 
733 55, 0727-44 86 00
mona.daka@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Peter Nilsson
37 57 81
peter.nilsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Madelen Johansson
733 53, 073-800 14 64
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare (till 9 september)
Åsa Borg
37 57 82
asa.h.borg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Linda Ekros
37 57 83
linda.ekros@svenskakyrkan.se

Vik. Vaktmästare
Johanna Fogelberg
37 57 82
johanna.fogelberg@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Jan Bäckelie
733 57, 070-660 79 71
jan.backelie@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Lars-Henrik Olsson
37 57 84
lars-henrik.olsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Anna-Karin Danielsson
733 54, 070-268 94 77
anna-karin.danielsson@svenskakyrkan.se
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Diakoni
Lovisa Rydberg
733 58
lovisa.rydberg@svenskakyrkan.se


