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Jag sitter i trädgården och skriver den här 
sommarhälsningen. Tänk att få njuta av för-
sommaren och se allt som växer och blomstrar. 
Det känns underbart att få uppleva försomma-
ren med alla sinnen – att få känna dofterna, 
lyssna till fågelsången och se allt det vackra. 
Spirean blommar för fullt. Päronträdet slår ut i 
blom. Snart kommer äppelträden att blomma. 
Särskilt gläds jag åt lönnen som min dotter val-
de ut när hon bara var tre - fyra år. Hon hittade 
den nere vid ån. Vi grävde upp den och plan-
terade den i trädgården. Den krävde lite extra 
omsorg i början och det tog några år för den att 
slå rot och växa sig stark men nu är den väldigt 
fin. 

Allt som växer i trädgården eller för den de-
len någon annanstans kräver omsorg. Om man 
är beredd att lägga ner lite omsorg på växterna 
så får man rik utdelning och något att njuta av. 
För mig är det alltid en glädje att gå en runda i 
trädgården i föräldrahemmet på sommaren och 
titta på alla fina blommor. 

Visst kräver allt som växer lite omsorg från 
oss, men det ger mycket tillbaka. I början av 
maj var församlingens konfirmander i Berlin. 
Där är befolkningen väldigt rädd om sina träd, 
platanerna, som växer utmed de flesta gatorna. 
Jag berättade för konfirmanderna att varje träd 
har ett nummer. Det är unikt och värdefullt. 
Träden är inte bara vackra. Deras bark samlar 
upp avgaser från trafiken och de ger också syre 
åt folket. De behöver omsorg men ger också så 
mycket tillbaka. 

Det här är en fin bild för hur det är att vara 
människa. För att vi människor skall växa och 
må bra behöver vi också omsorg. Annars viss-
nar vi bildligt talat. När det gäller barn och 
ungdomar blir det extra tydligt för de växer 
ju också fysiskt sett. Alla som arbetar i skola, 
barnomsorg, vård och omsorg gör ett fantas-
tiskt viktigt arbete för att människor ska kunna 
växa, utvecklas, mogna och må bra. 

I församlingen vill vi skapa en miljö som gör 
att människor kan växa och mogna. Att visa 
varandra lite omsorg kan betyda så mycket. Ett 
år tillsammans med konfirmanderna är ett bra 
tillfälle att visa varandra omsorg och hjälpa var-
andra att växa, mogna och utvecklas. Men jag 
tror att det är viktigt i alla sammanhang i för-
samlingen. Om vi visar varandra lite omsorg, så 
ska vi snart se att också människor kan blomma 
upp och komma till sin rätt. 

Nu vill jag önska er 
en skön och välsig-

nad sommar! 
Vä lkommen 

till gudstjänster, 
musikarrang-
emang, caféer, 
vägkyrka m. m. 

i sommar! ■

Klas Svensson 

VÄXA
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TACK CRISTINA!

Cristina Virdung anställ-
des som komminister 

i Tofteryds kyrkliga 
samfällighet 1 mars 
2009 efter att ha av-
slutat sitt år som pas-
torsadjunkt här. 
 

Hon har på olika vis 
gjort ett djupt avtryck 

i pastoratet. På sitt fina 
sätt har hon bidragit mycket 

till församlingens gudstjänstliv och tillsammans 
med kantorer, övriga präster, vaktmästare och fri-
villiga medarbetare utvecklat och prövat nya guds-
tjänstordningar. Många föräldrar är glada för dop 
som hon haft för deras barn och brudpar för att 
hon vigt dem. Det blev också ett antal ungdomar 
som hon hade som konfirmander. Många sörjande 
är tacksamma för begravningar som hon haft för 
deras nära och kära. 
 
Själavård är en av Cristinas starka sidor. Med sin ge-
digna utbildning som hortonom vet hon också vad 
hon talar om när det gäller miljöfrågor. Pilgrims-
vandringar är ett annat intresse som har kommit 
församlingen till del. Innan sammanslagningen till 
en församling 2014 så upptog arbetet med kyr-
koråden ganska mycket av prästernas tid. Därefter 
frigjordes mera tid till andra uppgifter. När jag till-
trädde som kyrkoherde för ett par år sedan tog hon 
sig tid att sätta in mig i församlingslivet. 
 
Sedan oktober har Cristina varit tjänstledig för att 
pröva en tjänst som komminister i Skärstad Ölm-
stads församling där hon nu beslutat sig för att 
stanna kvar. Vi säger tack till Cristina och önskar 
henne Guds välsignelse i den nya tjänsten.  ■ 

Klas Svensson  

PS. Arbete med rekrytering för komministertjäns-
ten pågår och kan förhoppningsvis leda fram till en 
anställning från 1 september. DS

Äntligen är Mötesplats igång i Vaggeryd och un-
der senare delen av maj så kommer Mötesplats 
att öppna i Skillingaryd (gamla Strömslunds).
Vad är då Mötesplats? Det är samarbete mel-
lan kyrkorna i Vaggeryd och Skillingaryd och 
kommunen. Kyrkorna bidrar med volontärer, 
diakoner, präster och pastorer och kommunen 
med lokaler, en samordnartjänst och en behand-
lartjänst inom missbruksvård.

Mötesplats vänder sig till alla som befinner sig 
i någon form av utanförskap. Det kan vara en-
samhet, arbetslöshet, psykisk eller fysisk ohälsa, 
missbruk.

Kyrkorna står främst för den sociala gemen-
skapen genom Caféverksamhet två gånger i 
veckan. Vi vet att ensamhet och brist på soci-
ala kontakter/gemenskap skapar och förstärker 
ohälsa och att ge en möjlighet till sociala sam-
manhang lyfter människor. Det finns även möj-
lighet till samtal med kyrkornas representanter 
vid behov. Vid dessa tillfällen finns även möjlig-
het att få en matkasse vid behov, detta är möjligt 
genom att handlarna i kommunen bidrar med 
matvaror som har kort datum och som annars 
kanske skulle kastas.

Mötesplats kommer också framöver kun-
na erbjuda någon form av sysselsättning för de 
som har behov eller en önskan om att få något 
meningsfullt att göra. Det kommer även finnas 
möjlighet till behandling för de som befinner sig 
i missbruk eller riskbruk inom verksamheten.

Detta är ett försök att kort beskriva vad Mö-
tesplats är men det har alla möjligheter att fort-
sätta att utvecklas. Har du kanske någon kun-
skap eller tanke på vad man mer skulle kunna 
göra i verksamheten och vill vara med i arbetet 
hör gärna av er.

Mötesplats ska vara det stället där vi möts som 
medmänniskor och lyfter varandra. En männ-
iska kan inte göra allt men alla kan göra något! ■

Alice Åström
Samordnare Mötesplats, 0370-678123

MÖTESPLATS SKILLINGARYD



4

LIVSKRAFT UR TRÄDEN
”Stå fasta och var stadigt rotade i Kristus Jesus…
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår att 
göra långt mer än vi kan begära eller tänka.” Efesier-
brevet 3:17, 20

När jag hamnar i ett dilemma i livet, händer det att 
jag söker hjälp hos träden, bildligt eller bokstavligt. 
Det kan kanske låta lite flummigt men låt mig be-
rätta lite om hur jag tänker.

Först något om rötternas betydelse – för både träd 
och människor. Rotsystemet för ett träd är faktiskt 

ungefär lika stort som trädets krona. Ju djupare röt-
terna letar sig ner desto högre och vidare kan kronan 
utveckla sig. Ju djupare en människa söker sig ner 
mot sina rötter desto mer kan hon utvecklas uppåt 
och utåt. Träden behöver vara grundade och rotade 
för att kunna utvecklas med grenar, blad, blommor 
och frukter. Vi människor behöver också vara rota-
de och grundade för att kunna utvecklas. Som krist-
na är vi grundade i vår tro på Jesus Kristus.

Kronan och grenarna sträcker uppåt mot ljusflö-
det på samma sätt som vi människor söker oss mot 
Gud och mot ljusa och varma människor. I bladens 
klorofyll pågår den underbara skapelseprocess, som 
kallas fotosyntes. Gudomlig fotosyntes hörde jag 
en LRF-ordförande säga en gång – utan att han ta-
lade i kyrkan. För oss människor otjänlig koldioxid 
omvandlas i bladen med hjälp av solenergi till för 
oss livgivande syre. Tänk om vi människor också 
kunde ha den förmågan att möta ont med gott.

Vem av oss vill inte leva som träden? Stadigt för-
ankrade med rötterna. Ändå visionära och öppna 
mot ljus och rymd. Träden kan lära oss mycket. 
Att vara stolta men samtidigt ödmjuka. Att vara 
uppåtvända men samtidigt rotade. Sådan balans 
har träden. Tänk om vi kunde hitta samma balans.

Den senaste vintern har jag varit i ett stort dilem-
ma. Skulle jag våga säga upp mig från Skillingaryds 
församling, där jag trivs så bra med både försam-
lingsbor och anställda medarbetare? Även här tog 
jag faktiskt hjälp av träden.

Från mina studier i växtfysiologi mindes jag att om 
ett toppskott bryts, kan någon av grenarna övergå 

Tema: Livskraft
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till att bli toppskott. En god vän till mig hade 
målat en akvarell, som visade det fenomenet. 
Hon hade rubricerat tavlan: Det är aldrig för sent 
att börja om. Jag tänkte också på exempelvis jord-
gubbsplantor, som förökas genom att ett stycke 
från moderplantan bilda nya revplantor.

Så när jag efter stor vånda till slut vågade säga upp 
mig, säger jag både tack för hjälpen till träden 
och stort tack till er alla fantastiska människor, 
som jag har mött i Skillingarydsbygden. Ni har 
gett mig så mycket av er själva och jag kommer 
alltid att se tillbaka på mina sju år här med stor 
glädje!  Jag bor ju inte alls långt bort, så jag kom-
mer att hälsa på här då och då. Välkomna att häl-
sa på mig i Skärstad-Ölmstad församling, om ni 
har vägarna dit! Där är så vackert, särskilt nu när 
fruktträden blommar.  

Må vägen komma er till mötes! ■   
Cristina Virdung 

 

PS. Mina morgonandakter i radions P1 sänds i år 
5-9 september på temat ”Träd jag mött”.  
Ni kan även fortsättningsvis nå mig på 0706-26 29 12 

   

INSAMLINGEN TILL VÅR 
VÄNFÖRSAMLING RUBALE 
I TANZANIA HAR FÅTT EN 
BRA START!
Vi har nu lovat att bidra med 20.000 kr per år till 
mikrolåntill kvinnor, ofta änkor i Rubale. Lånet 
blir grundplåten till ett eget företag: ett grön-
saksstånd, en ko som ger mjölk, en symaskin 
eller ett bageri. Under perioden 1/1-17/5 har vi 
samlat in 12.257 kr.

VI ÄR MÅNGA SOM HJÄLPS ÅT, SÅ DET BEHÖVER 
INTE BLI SÅ STOR INSATS FÖR VARJE PERSON.  

Nu kan du också swisha 
din gåva till 123 395 80 71,  
märk betalningen med 
Tanzania. Skillingaryds 
församlings bankgiro 5748-5070 
går också bra.
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En grönskande kyrkogård
”Den blomstertid nu kommer 

med lust och fägring stor…”

Vad mer än denna psalm kan få oss att känna att 
nu kommer våren och sommaren med stora steg 
och det får oss att känna glädje, hopp och förvän-
tan om en tid som vi delar i gemenskap med var-
andra.

Detta gäller också kyrkogårdarna som vi delar ge-
mensamt med varandra, för det är ju en plats för 
stillhet och ro. En oas för de som vill påminnas om 
anhöriga eller vänner som de en gång delat gemen-
skap med.

När det kommer en bit fram i början på mars 
och ljuset börjar återvända så börjar man känna att 
det går mot vår. Det gråa som tidigare har domi-
nerat färgskalan omkring oss börjar gå över i skir 
grönska. Denna grönska skall då börja att vårdas.

Det är detta som vi på kyrkogården gör med allt 
det arbete som sker under vår och sommar.
Vi börjar med vårstädning på kyrkogården så snart 
det har blivit fritt från snö. Vilket innebär att vi 
räfsar upp de löv och kvistar som blivit kvar se-
dan hösten. Därefter skall häckar, träd och buskar 
beskäras för att få det snyggt utformat och för att 
det skall komma upp nytt ifrån roten så att nya 
förgreningar kan ske.

Därefter skall det jordförbättras med ny fin jord 
samt gödslas för att växterna skall få kraft och en-
ergi till att bli riktigt gröna och fina.
Vi skall även byta jord, gödsla samt plantera blom-
mor i de gravar som vi fått förtroendet att sköta åt 
de gravrättsinnehavare som ser att de vill ha denna 
hjälp av oss. De blommor som vi planterar i dessa 
gravar på våren är minipenseér och det ger ett fint 
inslag på våra kyrkogårdar i sina varierande färger. 
Vad dessa behöver mycket av är vatten. Ibland står 
naturen själv för detta vatten i form av regn annars 
får vi hjälpa till genom att vi vattnar växterna.

Gräset som finns på våra kyrkogårdar skall klippas 
och trimmas för att det skall se välvårdat och fint 
ut. Ibland måste vi även fylla på jord där det har 
sjunkit vid gravarna samt efter begravningar och 
då skall det även sås nytt gräs.

Men det finns även grönska som vi inte vill ha, 
det så kallade ogräset. Vi lägger ner många timmar 
på att försöka hålla denna grönska på avstånd från 
där vi inte vill ha det. Grusgångar skall rensas från 
ogräs och de skall även räfsas för att ge ett ordnat 
intryck när man kommer in på kyrkogårdarna.

Veckan innan midsommar skall vi ersätta vårblom-
mor med sommarblommor och de blommor som 
vi har till detta är betulia, en färgsprakande form av 
begonia som sprider glädje med sin lysande röda 
färgton. Tillsammans med silverek utgör de en fin 
kombination av växtlighet på våra skötselgravar.

Det vi har framför oss nu är att förvalta den grön-
ska som utgör ett lugn och harmoni när man vill 
besöka denna oas som finns i vår närhet i Skilling-
aryd, Åker, Tofteryd samt i Hagshult.
Vi som arbetar på kyrkogårdarna känner en enorm 
glädje och tacksamhet som fått möjligheten att 
arbeta med att göra det fint på våra kyrkogårdar 
samt att få sprida glädje till andra.
När vi har varit på de olika kyrkogårdarna och ut-
fört arbete av den karaktär som beskrivits tidigare 
så får man ett direkt resultat på att detta arbete är 
så viktigt.
Att vårda grönska och den kulturskatt som varje Askgravlunden i Hagshult
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Församlingstillväxt
Vi är vana vid att tänka på ekonomi när vi hör 
ordet tillväxt. Men det är så mycket mer som 
växer. Jag skrev på sidan 2 om växtlighet i na-
turen och om människor som växer när vi visar 
omsorg och tar hand om det. 
 
Församlingar kan också växa. Ett sätt som 
en församling kan växa på är att människor 
fördjupas i sin tro. Den kristna tron, brukar jag 
säga, sitter i händer och fötter lika mycket som 
i huvudet. Man skulle nog kunna lägga till att 
den sitter i hjärtat också. För många människor 
börjar den kristna tron med att man gör något 
praktiskt i kyrkans gemenskap. Efter ett tag 
sprider sig sedan tron från händer och fötter till 
hjärna och hjärta. Man börjar tänka och känna 
tron genom att be, läsa bibelord, gå på guds-
tjänster o s v. Det är ett sätt att växa i tro. 
 
Församlingar kan också växa genom att det blir 
flera som syns i kyrkan. Det finns ganska många 
församlingar runtomkring i Sverige som växer 
också numerärt. 
 
Jag tror att en miljö av glädje, gemenskap, 
delaktighet och stillhet skapar förutsättningar 
för tillväxt i vår församling – både när det gäller 
att fördjupas i sin tro och när det gäller antalet 
människor som syns i kyrkan. De här orden 
är ledord för vår församling. Jag tror att de här 
sakerna får människor att längta efter ett liv i 
kyrkan.  
 

Vår biskop Fredrik Modeus har skrivit en bok 
som heter ”Längta efter liv”. Den handlar om 
församlingsväxt i Svenska kyrkan.  ”En för-
samling växer när allt fler finner det angeläget 
att tillhöra en gudstjänstfirande gemenskap i 
vilken man fördjupas som kristen, mognar som 
människa och får näring för sitt vardagsliv”, kan 
vi läsa på bokens baksida. 
 
Vi är några stycken som har studerat och 
samtalat utifrån den här boken. En av många 
tankar som vi haft är att grupper av olika slag 
är viktiga för församlingens gudstjänstliv. Vi 
tycker att det är viktigt att fortsätta arbeta med 
våra gudstjänstgrupper. Vi vill också erbjuda 
diakonigrupper, ungdomsgrupper och körer att 
få vara med och planera och genomföra försam-
lingens gudstjänster. Dessa grupper skulle t ex 
kunna vara med och ansvara för en gudstjänst 
var per termin. Gudstjänstgrupperna får på så 
vis ett komplement som vi tror kan lyfta guds-
tjänstlivet. Då blir vi många som är med och 
formar våra gudstjänster. Det kan bli en chans 
för församlingen att växa både på djupet och till 
antalet.   
 
Du som läser det här är varmt välkommen att 
engagera dig i församlingens grupper. Tillsam-
mans får vi sträva efter att vår församling ska 
präglas av glädje, gemenskap, delaktighet och 
stillhet. ■

Klas Svensson

kyrkogård trots allt är, innebär att besökare kan se 
att den grönska och blomsterprakt som finns där 
bidrar till en plats där man kan finna gemenskap, 
stillhet, glädje samt delaktighet i en helhet.

Vi ser fram emot sommaren med allt vad det inne-
bär tillsammans med besökare, arbetskamrater 
samt inte minst med våra feriearbetare som bidrar 

med så mycket för att vårda denna gudomliga 
grönska men även  bidra med så mycket glädje till-
sammans med oss som arbetar på kyrkogårdarna.

Vi ses i sommar! ■
Med vänliga hälsningar

Olof, Peter, Åsa
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Vi ordnar skjuts till Vägkyrkan och 
andra gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(mån–fre 9–12, 13–16).

MAJ 
Söndag 29 – ”Vårt dop”
11.00  Mässa  i Skillingaryds kyrka 
16.00  Gudstjänst i Åkers kyrka

JUNI
Lördag 4 
14.00  Mässa på Jupiter  
15.30  Mässa på Sörgården 
 
18.00  ”Tjernobylbarnen i våra 
hjärtan”. Helgmålsbön & Trivsel-
kväll med Tjernobylbarnen som 
sjunger i Hagshults kyrka. Däref-
ter korvgrillning. 
 
Söndag 5  - ”Kallelsen till Guds rike”  
11.00 Konfirmationsmässa i Åkers kyrka. 
 
Tisdag 7 
15.00  Sommarcafé   
”Musik och Lyrik” 
Eivor & Torsten Birath och John Erik Wilson 
Församlingshemmet i Skillingaryd

Söndag 12 - ” Förlorad och återfunnen”  
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka 
16.00  Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Åker 
 
Tisdag 14   
15.00  Sommarcafé  
Sommarmusik med allsång  
Anna-Karin Danielsson, Ing-Marie Åkerhag och 
Stefan Hamlin. Församlingshemmet i Skillingaryd 
 
Söndag 19  – ” Att inte döma” 
11.00  Mässa i Hagshults kyrka. 
Anne Gustavsson sång 
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka 

Tisdag 21  
15.00  Sommarcafé 
”Det går en sång över världen”  
Om Carl Bobergs liv, författaren till ”O store Gud”. 
Ulf Eriksson, Bengt Krüger och Sven-Åke Lindquist 
från Mönsterås. Församlingshemmet i Skillingaryd. 

Onsdag 22   
14.00  ”Den som älskar” – en mässa med 
barnkör i Tofteryds kyrka. Barnkör från Växjö stifts 
kyrkosångsförbunds barnkörläger  under ledning 
av Stina Wessman och Anna-Maria Toftgård. 
 
Midsommardagen 25  - ”Skapelsen” 

16.00  Musikguds-
tjänst med Nejder  
i Tofteryds kyrka. 
Nejder består av Björn 
och Sofia Sandberg, 
Robin Mållberg, Anni-
ka och Samuel André.  

De spelar psalmer och visor i egna arrangemang. 
Ambitionen är att introducera och presentera jazz 
på ett lättillgängligt sätt och att göra detta med 
välkända melodier i lite annorlunda tappningar.
 
Söndag 26  -  ”Den högstes profet” 
11.00  Ekumenisk frilufts-
gudstjänst på Tallnäs. 
Jesper Blom. Ta med fikakorg.  

Vägkyrkan Hagshult 26 juni - 3 juli 
20-årsjubileum

Hela veckan: 
Café i församlingshemmet kl 15-21 
- kaffe och hembakat bröd  
- onsdag våfflor 
- torsdag frallor & jordgubbstårta 
- lördag hemlagad ostkaka

Vägkyrkan i Hagshult & Åker
26 juni – 10 juli
Tema: ”Hemma” 

(Alla rutor med blå färgton = Vägkyrkan)
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Försäljning av rättvisemärkta produkter i församlings-
hemmet t.ex kaffe, thé, marmelader, kryddor mm.  
 
Bildkavalkad:  
”Tänk vad åren går -  
Hagshults Vägkyrka 20 år”
Fre-sö  kl 15 - 21 - Släktforskning med Lennart 
Faag - Sök dina rötter i hela landet. Tillfälle att läsa 
gamla tidningsurklipp
 
Söndag 26 – ”Att inte döma” 
15.00  Kyrkogårdsvandring. 
Väshults/Packebo rote  
 
18.00  Gudstjänst i Hagshults kyrka. 
Hagshultskören m. fl sjunger sånger ur 
Per Harlings ”Allt hör ihop”.

Måndag 27 
19.00 Frälsningsarméns 
strängmusikkår, 
Skillingaryd
 
Tisdag 28 
19.00  Daniel & Stina 
Hjelm, Hagshultskören 

Onsdag 29
19.00 Veckomässa. Sång och musik med 
Alice & Oskar. Klas Svensson.  

Torsdag 30   
19.00  Slåttergille. Start i kyrkan med musik. 
(Tag gärna med lie/ räfsa)

JULI
Fredag 1
16.00  ”Alltid trädgårdsdax”.  
Kajsa Edvinsson i Fagerhult ger tips och 
råd om dina växter  
 
19.00  ”Lina - en musikalisk 
monolog”. Emy Stahl gestaltar 
Lina Sandells liv i ord och ton. Emy 

har själv skrivit den musikaliska monologen. Emy 
arbetar med musik och teater och  frilansar både 
som skådespelerska, manusförfattare, sångerska 
och regissör med fokus på historisk teater. 
 
Lördag 2 
14.00 Mässa på Jupiter. 
15.30 Mässa på Sörgården. 

18.00  Musik & Lyrik. Anna-Karin Danielsson 
sjunger tillsammans med sina systrar, Kicki, Tatta, 
Lisa och Britta. Ingegerd Danielsson läser dikter.

Söndag 3 – ” Efterföljelse” 
10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard på 
Fridhäll. Predikan Nicklas Gideskog. Sång Jessica 
Isaksson. 
 
15-17  Tipspromenad 
18.00  Gudstjänst med musik i Hagshults kyrka

Vägkyrkan Åker 4-10 juli  
Hela veckan: 
Café i församlingshemmet kl 16-21 
- kaffe och hembakat bröd
 
Försäljning av rättvisemärkta produkter i församlings-
hemmet t.ex kaffe, thé, marmelader, kryddor mm. 

Utställning i församlingshemmet av ”Gåramål-
ningar”. Vi har några men tar gärna emot fler. Om 
du har en ”Gåramålning” från Åkers socken så 
kontakta Ingemar Petersson, Åker, tel. 74024, så 
fotograferar han av tavlan eller om ni vill låna ut 
den under en vecka.
Vykortsutställning av kyrkor från Karlstad, Väs-
terås och Strängnäs stift.

Måndag 4  
17.00 Kyrkogårdsvandring  
 
 
 
 



10

19.00   ”Låt kärleken slå rot” – Gärdestads låtar 
med Lotten Zimmergren, 
cello. Anne Södergren, sång. 
Tore Sunesson , sång, piano 
och arrangemang.

Tisdag 5  
17.00 – 17.30 Kyrkorumsvandring – visning av 
konsten i kyrkan
 

19.00  Sång och musik med 
Mia Marianne och 
Per Filip

Onsdag 6  
17.00 ”Fråga prästen” – samtal med Klas Svens-
son, församlingshemmet
19.00 Veckomässa med musik.  
Sakarias Johansson trumpet. Klas Svensson 
 
20.00  Kyrkorumsvandring 
- visning av kyrksilver och textilier

Torsdag 7  
17.00 ”Från dröm till verklighet”. 
Emma Persson, Häradsköps Gårdsbutik berättar. 
Ostkaka från Klevshults Gård serveras i caféet.

 
19.00  ”En doft av sommar i melodin”. 
Lillemor Gradin piano, Per Ericsson saxofon och 
flöjt, Johanna Andersson trombon och sång 
 
Fredag 8  
Våffelcafé   
17.00 – 17.30  Kyrkorumsvandring 
- visning av träskulpturer

 

19.00 ”Visor och en del klassiska 
pärlor”.  Jonathan Granefelt, sång 
och gitarr.
Trots sin unga ålder har han en god 
musikalisk bredd. Jonathan har gett 
sig in på flera olika genrer och har 
repertoar inom vis- och folkmusiken samt den klas-
siska musiken. Att skriva egna visor och tonsätta 
andras dikter som till exempel Erik Axel Karlfeldt och 
Pälle Näver har blivit en viktig stomme i visreperto-
aren.

20.00  Film om Åkers kyrkas renovering 1938 i 
förs.hemmet

Lördag 9  
16.30 ”Ung i den världsvida kyrkan” August 
Nilsson berättar om sin resa som stipendiat i Sydaf-
rika hösten 2015. August har sina rötter i Pålskog.

18.00 Sång & Musik med Erling Lundberg. 
Erling sjunger och spelar Elvislåtar. 
Sjung med i kända hemlandssånger m.m. 
 
Söndag 10   ”Jesus förhärligad” 
10.00 Ekumenisk gudstjänst hos 
Frälsningsarmén.  
 
16.30  ”Mitt nya hem”. Gunilla Öqvist intervjuar 
några av våra nya invånare i kommunen
18.00  Gudstjänst. Sång av Ingrid och 
Jan Gunnargård
19.00 Kyrkorumsvandring 
- visning av stora orgeln

Söndag 17  – ” Andlig klarsyn” 
11.00  (OBS tiden!)  
Ekumenisk mässa i Skillingaryds kyrka. 
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Eftersom Kyrkobladet sträcker sig över en lång  
tid reserverar vi oss för eventuella ändringar.  

Se annonsen i Finnveden onsdagar. 

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

Söndag 24 – ” Goda förvaltare” 
10.00  Ekumenisk gudstjänst på Fridhäll.  
16.00  Friluftsgudstjänst i Ekbacken Hagshult. 
Söndag  31  - ” Nådens gåvor” 
11.00  (OBS tiden!) Ekumenisk friluftsguds-
tjänst i Hembygdsparken i Skillingaryd.   
 

AUGUSTI   
Onsdag 3 
19.00 Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka. 
Frida Källner.

Lördag  6   
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården  
 
Söndag 7 - ” Tro och liv” 
16.00 Friluftsgudstjänst tillsammans med 
Kävsjö församling hos Ing-Marie Åkerhag, Långö, 
Nässja. Sång. Tag med stol!

Onsdag 10  
19.00  Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka. 
Martina Lundqvist 
 
Söndag 14 – ” Friheten i Kristus” 
11.00  Mässa i Hagshults kyrka 
16.00  Friluftsgudstjänst i Pålskog 
 
Onsdag 17  
19.00 Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka.  
Malin Rosman, Elin & Lovisa Henrysson.

Söndag 21 – ” Medmänniskan” 
16.00  Friluftsgudstjänst på Skogskyrkogården 
Skillingaryd 
 
Onsdag 24   
19.00 Musik i sommarkväll i Tofteryds kyrka. 
Anna-Maria Toftgård m.fl. 
  
Söndag 28 – ” Enheten i Kristus”  
11.00  Tema: Kyrkan i samhället. Startguds-
tjänst för församlingen i Skillingaryds kyrka. Kören. 
Nya konfirmander välkomnas.              

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 

Söndag  4  - ”Ett är nödvändigt” 
11.00  Mässa i Hagshults kyrka  
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka  

MATKASSEUTDELNINGEN 
I SOMMAR:

Vecka 25-27:   
Tisdag 9-12 hos Frälsningsarmén. 

 
Vecka 28-32:   

Tisdag 10-12 i Svenska kyrkan 
Församlingshemmet Skillingaryd.  

Då bjuder vi också på ett enkelt kaffe.
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KYRKRÅTTORNA Ritade och berättade av Johan Thelander

Sommarcafé
är öppet tre tisdagar i juni kl. 15-17 i 
församlingshemmet i Skillingaryd 

Vi serverar våfflor och kaffe.  
Varje gång har vi lotterier, insamling  
och musikunderhållning.

Tisdag 7 juni
”Musik och Lyrik” 
Eivor & Torsten Birath och John Erik Wilson 

Tisdag 14 juni             

Sommarmusik med allsång  
Anna-Karin Danielsson, Ing-Marie Åkerhag och 
Stefan Hamlin.   

Tisdag 21 juni 
”Det går en sång över världen”  
Om Carl Bobergs liv, författaren till ”O store 
Gud. Ulf Eriksson, Bengt Krüger och Sven-Åke 
Lindquist från Mönsterås.  

Vid frågor kontakta diakoniarbetare  
Mona Daka tel. 0370-733 55
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FASTIGHETSPROJEKT 
UNDER SOMMAREN 

KÖK SKILLINGARYDS FÖRSAMLINGSHEM

Skillingaryds församlingshem ska få ett nytt kök i 
sommar. Totalentreprenör är Åkerhags bygg. Arbetet 
beräknas pågå från 7 juni till 31 augusti. Det betyder 
att församlingen inte hyr ut köket till minnesstunder och 
liknande under den här perioden. Köket kommer att få 
inredning i slitstarkt högtryckslaminat från Ballingslöv.  
Diskavdelningen kommer att få en diskmaskin i bänkhöjd 
från Wexiödisk. Det kommer också att bli en köksö. 

MÅLNING AV FÖRSAMLINGSHEM

Under juni månad ska Hagshults och Skillingaryds 
församlingshem målas. Arbetena kommer att utföras av 
Josefs måleri. 

MÅLNING AV TAK PÅ ÅKERS KYRKA

Håkanssons måleri kommer att göra färdigt arbetet med 
taket på Åkers kyrka under juli månad. Det är taket på 
sakristian som ännu inte är klart.

SÖNDAG 12 JUNI 
16.00  Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Åker  
 
SÖNDAG 26  JUNI 
11.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst på Tallnäs. 
Jesper Blom. Ta med fikakorg.  
 
SÖNDAG 24 JULI   
16.00  Friluftsgudstjänst i Ekbacken Hagshult. 
 
SÖNDAG  31 JULI   
11.00  (OBS tiden!) Ekumenisk friluftsgudstjänst i 
Hembygdsparken i Skillingaryd.   
 
SÖNDAG 7 AUGUSTI 
16.00 Friluftsgudstjänst tillsammans med Kävsjö 
församling hos Ing-Marie Åkerhag, Långö, Nässja. 
Sång. Tag med stol!
 
SÖNDAG 14 AUGUSTI 
16.00  Friluftsgudstjänst  
i Pålskog 
 
SÖNDAG 21 AUGUSTI  
16.00  Friluftsgudstjänst  
på Skogskyrkogården  
Skillingaryd

i sommar FRILUFTSGUDSTJÄNSTER MUSIK I SOMMARKVÄLL
I TOFTERYDS KYRKA
4 ONSDAGKVÄLLAR I AUGUSTI 
SAMT MIDSOMMARDAGEN 

Midsommardagen 25 juni 
16.00  Musikgudstjänst med  
Nejder i Tofteryds kyrka. Nejder  
består av Björn och Sofia Sandberg, Robin Måll-
berg, Annika och Samuel André. De spelar psalmer 
och visor i egna arrangemang. Ambitionen är att 
introducera och presentera jazz på ett lättillgängligt 
sätt och att göra detta med välkända melodier i lite 
annorlunda tappningar. 

Onsdag 3 augusti  
19.00  Frida Källner 

Onsdag 10 augusti  
19.00  Martina Lundqvist 

Onsdag 17 augusti 
19.00  Malin Rosman, Elin & Lovisa Henrysson.

Onsdag 24 augusti 
19.00  Anna-Maria Toftgård m.fl. 
 
Vid frågor kontakta kyrkomusiker  
Anna-Maria Toftgård tel. 0370-733 59 

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
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Detta har hänt! 

Följ oss!
Facebook: Svenska kyrkan Skillingaryds församling 

www.svenskakyrkan.se/skillingaryd 

... berättade om den unika dop-
funten i Skillingaryds kyrka.

Fredrik Modéus berättade i 
Spagettigudstjänsten vad som 

kannetecknar en biskop.

Johan Thelander....

Barnkören sjöng och dramatiserade en tidsresa från år 33 till idag.

Skillingaryds kyrka 75 år
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Konfirmanderna i Svenska kyrkan i Berlin Konfirmandlägret i Berlin besökte arbets-
lägret Sachsenhausen.

Utställning av brudklänningar under 
kulturhelgen.

Konfirmanderna på läger i Idre

Dans på den internationella gemenskapskvällen.



HÄR NÅR DU OSS...
Församlingsexpeditionen: Östra Vasagatan 19, 568 32 Skillingaryd

Telefon: 0370-733 50 · Telefontid: mån-fre kl. 8-12, 13-16.
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

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
Åsa Borg
37 57 82
asa.h.borg@svenskakyrkan.se

Vik. Vaktmästare
Johanna Fogelberg
37 57 83

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

Redaktionsgrupp:
Pia Jonsson, Thomas Jonsson, Martina Löwenham, Gunvi Olsson, 
Gordon Stewart, Johan Thelander, Jan Bäckelie
Ansv. utgivare: Klas Svensson Sk
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Vaktmästare 
Linda Ekros (tjänstled.)

Diakoni
Lovisa Rydberg
733 58
lovisa.rydberg@svenskakyrkan.se


