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Påsk – vårens stora högtid 
Påsken är vårens stora högtid – lik-
som julen är vinterns stora högtid. 
Påsken har en lång förberedelse-
tid, fastan – liksom julen har sin 
långa förberedelsetid, advent. Jag 
brukar tänka att påsken är en 
högtid då vi firar livets seger över 
döden. Jesus gav sitt liv på korset 
på Golgata. Han dog. Han lades i 
en grav. Tre dagar senare blev han le-
vande igen. Han besegrade döden. Han 
uppstod till nytt liv. Detta är ett av tillvarons 
stora mysterier. Livet segrade. Korset är den kristna 
symbolen framför andra, men utan den tomma gra-
ven vore det meningslöst. Jesus uppstod och lever. 
 Påsken är också en högtid då vi firar livets seger 
över döden i den bemärkelsen att livet vänder tillba-
ka till skapelsen. Det har varit mörkt och kallt, men 
nu blir det varmare och ljusare. Flyttfåglarna börjar 
komma tillbaka. Vi ser fler människor utomhus. 
Med ljuset och värmen kommer snart grönskan. Li-
vet segrar också i Guds skapelse. 

En av de psalmer som betyder mest för mig har 
nr 517 i psalmboken. Den skrevs på 1100-talet av 
Adam av S:t Victor. Jag citerar ett par av verserna:

Världen som nu föds på nytt 
pånyttföder glädjen.
Här på jorden vandrar nu 
den uppståndne Herren. 
Öst och väst och syd och nord, 
eld och vatten, luft och jord
sjunger påskens psalmer 

Ur ett outtömligt djup
skaparkraften flödar.
Liv ger liv och skörd ger sådd,
sådden nya skördar.
Döden fråntogs all sin makt.
Kristi kropp i graven lagd
Uppstår och förvandlas 

Med våren kommer också snart konfir-
mationen. Det här numret av kyrko-

bladet handlar delvis om konfirma-
tionen. Om det är någon tid i livet 
som vi förknippar med vår så är det 
väl just ungdomen. Då är vi i livets 
första del och har så mycket att se 
fram mot. Bildligt talat väntar livets 

knoppar på att slå ut i full blom. 
Nåja, det där lät väl ganska vackert, 

men vi vet ju att det inte alltid är så lätt 
att vara ung. Vi behöver mycket hjälp och stöd 

i ungdomen för att komma rätt i livet. Då vill vi 
som församling finnas med och stödja. Under kon-
firmandtiden får vi tala om livet och se vilka svar 
den kristna tron har för de stora frågorna i livet. Vid 
konfirmationen får vi be att Gud ska vara med kon-
firmanderna i livet med sin helige Ande för att ge 
vägledning. ■

Klas Svensson 
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Skillingaryds Kyrka 75 år
Skillingaryds samhälle hade som gammal mili-
tärort under lång tid haft kyrklig verksamhet i form 
av fältgudstjänster. En och annan inomhusgudstjänst 
hade också ägt rum i skolans lokaler. Under 1920-talet 
fördes en diskussion i församlingen om behovet av en 
ny kyrkobyggnad. År 1921 hade man anlagt kyrkogår-
den i Skillingaryd (som då låg i utkanten av samhäl-
let) och en del av församlingen tyckte att kyrkogården 
var en naturlig plats för en ny kyrkobyggnad. Andra i 
församlingen ville hellre se en mera central placering. 
Man började samla in medel för en ny byggnad dels 
från den kyrkliga syföreningen och dels från föreningen 
”kyrkans vänner” som hade bildats för detta ändamål.
 Församlingens beslut blev att uppföra en ny kyr-
kobyggnad i korsningen Skolgatan - Östra Vasagatan 
och ett gravkapell på kyrkogården. Båda byggnaderna 
kom att uppföras år 1941. Uppdraget att rita den nya 
byggnaden gavs åt arkitekt Paul Boberg. Den nya kyr-
kobyggnaden var i första läget tänkt att fungera som 
församlingshem. För detta ändamål försågs byggna-
den från början med en vikvägg för att kunna dela in 
kyrkorummet i mindre enheter. 
 Byggnaden invigdes med pompa och ståt den 
14/12 1941. Det var under biskop Yngve Brilioths 
ledning. Flera präster deltog i invigningen bl a kyr-
koherden A W Rendahl som predikade. Det var den 
3:e söndagen i advent och när biskop Brilioth förrät-
tade invigningen så… invigdes lokalen som kyrka! 
Skillingaryds kyrka invigdes mitt under brinnande 
världskrig. Det syns på dopfunten som invigdes året 
efter och är gjord av konstnären Erik Sand. Det måste 
vara en av ytterst få (om inte den enda?) dopfunter 
som har bombplan och stridsvagn som utsmyckning! 

Hur såg då den nya kyrkan ut vid invigningen 1941?
Skillingaryds kyrka är en enskeppig salskyrka som allt-
så redan från början hade den dubbla funktionen av 
församlingshem/kyrka. Förutom dopfunten så fanns 
också läktarorgeln på plats i mitten av 1940-talet. Den 
praktfulla målningen i koret utfördes också i samband 
med byggnationen av konstnären Torsten Hjelm. 
Målningen föreställer Jesu bergspredikan och är unik 
eftersom Jesus höjer sin vänstra hand till välsignelse! 
Det brukliga är att den högra handen används. Vilken 

tanke konstnären hade med detta vet man inte. Mål-
ningen omfattar ca 30 kvm och har renoverats vid ett 
par till fällen. Dels i mitten på 1950-talet och dels i 
samband med att kyrkan restaurerades 1979 – 1981. 
Vi dessa till fällen har konstnären ändrat och lagt till 
en del detaljer på målningen.
 Diskussionen om kyrkans dubbla funktion fort-
satte och resultatet blev en tillbyggnad i form av ett 
nytt församlingshem som gjordes 1975. Kyrkorum-
met renodlades mera i sin funktion och därmed hade 
byggnaden i stort fått sin nuvarande utformning. Vid 
restaureringen gjordes ny puts och nytt tak och ny ol-
jebrännare sattes in. Interiört utfördes bland annat en 
ny färgsättning av lokalen. Färgsättningen utfördes av 
Torsten Hjelm och hans hustru Saga Ekström-Hjelm 
och de utgick då från kormålningen. Väggarna måla-
des vita, fönstersnickerierna svarta, taket blev gråblått 
och predikstolen fick en gyllengul färg för att matcha 
kormålningen. Samma färg gick också igen i altar-
ringen. Predikstolen försågs nu med symbolerna för 
de fyra evangelisterna. 
 Bänkarna i kyrkan byttes ut och gjordes mera kom-
fortabla och de främre bänkarna togs bort för att un-
derlätta vid t ex nattvardsgång. Man ändrade på golvet 
i koret för att ge mera plats åt kören. Kort sagt så var det 
omfattande förändringar som gjordes de här åren. Det 
hela fullbordades med en återinvigning av kyrkan den 
1:a november 1981. Även denna gång var det i närvaro 
av biskopen som nu hette Sven Lindegård.

Flera donationer har gjorts till kyrkan under åren. 
Redan vid invigningen skänktes lampor, textiler mm. 
Vid återinvigningen 1981 fick kyrkan bl a tre kollekt-
håvar av syföreningen ankaret.  En annan gåva var ett 
votivskepp som hänger över ingången till sakristian. 
Den senaste större förändringen i kyrkorummet sked-
de 1991 då både den nya kororgeln och det nuvarande 
altaret invigdes. Orgeln är ett riktigt hantverk utfört 
av Westbo orgelbyggeri. Altaret är ritat av Nils-Göran 
Gustafsson. Underhåll och reparationer behövs för 
alla fastigheter, så även kyrkor, och i nådens år 2015 
fick kyrkan en ny puts och förgyllt kors. Skillinga-
ryds kyrka står därmed väl rustad för ytterligare 75 år 
i Herrens tjänst! ■ Johan Thelander
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Konfirmation
I Sverige i stort konfirmeras färre ungdomar 
varje år. Av Svenska kyrkans medlemmar är det 
ungefär 40 %. Men i Skillingaryd är det inte så. 
Vi har de senaste fem åren legat mellan 60 och 70 
% om man räknar lägerkonfa i Svenska kyrkan, 
sportkonfa som pingst- och missionskyrkan har 
och Frälsningsarméns sommarkonfa i Stockholms 
skärgård. 

Den 5 juni är det dags för årets konfirmation i 
Åkers kyrka. Det är en av höjdpunkterna på året. 
Då samlas familj, släkt och församling kring våra 
tonåringar. Konfirmationen är en av kyrkans störs-
ta och viktigaste verksamheter. I Skillingaryds för-
samling har vi vår egen profil: lägerkonfa. Det är 
ett spännande sätt att lägga upp konfirmandtiden 
på. Vi har våra samlingar mestadels på söndagar i 
anslutning till gudstjänster och på läger.
 Genom åren har jag prövat flera olika sätt att 
lägga upp konfirmandernas samlingar på. Det har 
varit lördagssamlingar, samlingar direkt efter sko-
lan och lägerkonfa. Fördelen med lägerkonfa är att 
vi får lite mera tid tillsammans för att vara med om 
och uppleva saker och ting. 
 För inte så länge sedan handlade konfirma-
tionen om att man skulle lära sig väldigt mycket 
utantill. Därefter blev det ett stort förhör inför 
hela släkten och hela församlingen. I dag handlar 
konfirmationen mycket mera om att pröva på och 
uppleva vad det innebär att ha en tro på Gud, att 
sjunga kristna sånger, att be, att läsa bibeln, att fira 
gudstjänster och andakter o s v.  Lägerkonfa är ett 

bra sätt att få vara med om detta. 
 Några av de saker som vi testar det här året är 
att segla, att åka skidor och att besöka en utland-
skyrka och ett koncentrationsläger. Vi samtalar 
om det vi är med om och lär oss mer om livet 
och den kristna tron. Det finns också plats för lek, 
musik och skapande. 
En speciellt viktig del av lägerkonfan är våra unga 
ledare. De hjälper till och tar ansvar för olika delar 
av samlingarna och lägren. De fungerar som före-
bilder för konfirmanderna och får samtidigt möj-
lighet att själva utvecklas genom egna samlingar 
och utbildningar. Unga ledare har blivit en stor 
och viktig grupp i hela Svenska kyrkan. 
 Vi är tre av församlingens anställda som arbetar 
med konfirmanderna: Madelen Johansson och Jan 
Bäckelie, våra pedagoger och jag, Klas Svensson. 
Ibland är det med en kantor. Vi har också ideel-
la medarbetare utöver de unga ledarna. De flesta 
samlingarna som vi har är tillsammans med kon-
firmander från Hillerstorp, Kävsjö pastorat. Det 
betyder att vi blir fler .- både konfirmander och 
ledare. 
 Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Det är 
en bekräftelse av dopet, man får som ung ta ställ-
ning till om dopet och Gud betyder något viktigt 
i ens liv. Men vi kan också säga att Gud bekräftar 
oss i konfirmationen. Gud bekräftar att det som 
Gud gav i dopet står fast. Den som inte är döpt 
tidigare kan bli det under konfirmandtiden. 
 Varför ska man då konfirmeras? Tillsammans 
tar vi tid till att tänka på vad som är viktigt i livet. 
■  Klas Svensson 

Tema: Konfirmation
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Tema: Konfirmation

Varför ska man konfirmeras? 

Här är några svar:

• Vi utforskar vad kristen tro är. 

• Vi lär känna nya människor. 

• Vi åker på läger. 

• Vi blir allmänbildade. 

• Vi får vara med om fina guds-

tjänster och samlingar. 

• Vi får ingå i ett stort samman-

hang, en världsvid gemenskap 

och i en lång tradition. 

Konfaläger.

Konfirmanderna seglade med missionsbåten Shalom.

Brandenburger Tor i Berlin.
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Wilma Eriksson:
– Hur har du upplevt ditt konfaår?
– Roligt och trevligt.
– Vad var bra? 
– Gemenskapen och resorna, till exempel  
seglingen med Shalom.
– Vad var mindre bra?
– Inget speciellt.
– Fick du några nya vänner?
– Det vet jag inte.
– Lärde du dig något nytt?
– Jag lärde mig mer om gud och Jesus.
– Skulle du vila göra detta igen?
– Absolut!

Filippa Bertilsson:
– Hur har du upplevt 
ditt konfaår?
– Roligt och lärorikt.
– Vad var bra? 
– Resorna och gemen-
skapen, bra mat. 
– Vad var mindre 
bra?
– Inget jag kan kom-
ma på
– Fick du några nya 
vänner?
– Inte direkt ”nya” men lärde 
känna vissa mer.
– Lärde du dig något nytt?
– Att det finns olika färg på prästkläder.
– Skulle du vila göra detta igen?
– Ja, om några år igen.

Elvira Andersson: 
– Hur var ditt konfirmationsår?
– Jättebra.
– Vad var det bästa med året? 
– Lägrena, speciellt Berlin.
– Varför var Berlin det bästa?
– Roligt att vara med konfagruppen så länge i ett 
annat land.
– Var det något som var mindre bra?
– Inget speciellt.
– Vad är det bästa så här efteråt med att  
konfirmera sig?
– Att man träffade så många nya kompisar.

Emma Styf: 
– Hur var ditt konfirma-
tionsår?
– Lärorikt och roligt.
– Vad var det bästa med året? 
– Lägrena.
– Var det något som var  
mindre bra?
– Nej, det mesta var kul.
– Vad är det bästa så här efteråt 
med att konfirmera sig?
– De roliga minnena när man 
tänker tillbaka, nya vänner och 
vet mer om kyrkan, Gud, Jesus 
och allt.

Intervjuer med konfirmander

Emma och Elvira.

Tema: Konfirmation
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Kyrkan bubblar av liv en hel vanlig vardagskväll, nästan så det känns som 
att Spagettin kokar över. I fem år har konceptet Spagettigudstjänst funnits i 
Skillingaryds församling. För den oinvigde låter ordet kanske lite konstigt, 
men det är faktiskt enkelheten som är huvudtanken. Vi startar i kyrkan 
med en enkel gudstjänst där det händer mycket och där alla ska känna sig 
delaktiga på ett eller annat vis. Sånger, böner och bibeltexter har ett språk 
som både barn och vuxna kan förstå. Församlingens barnkörer är med och 
leder sången. Barn och ungdomar hjälper till med att gestalta texter. Ibland 
har vi olika stationer i kyrkorummet med olika teman. Vi avslutar alltid med 
ljuständning och bön. Det hela tar 30-45 min. Det gör inget att man har 
lite spring i benen, i denna gudstjänst fungerar det fint.
 Efter gudstjänsten i kyrkan går vi tillsammans in i församlingshemmet för 
att äta, just Spagetti och köttfärssås. Enkel mat som både barn och vuxna 
gillar. Det brukar finnas en efterrätt också. Barnen äter oftast ganska fort och 
när de är klara så smiter de iväg och leker i källaren, då finns det tid för de 
vuxna att dröja sig kvar kring gemenskapen vid borden i lite lugn och ro.
 Det är svårt att samla familjen till kyrkan på söndagar, det är så mycket som 
ska hinnas med på helgen. Vi kände att vi behövde prova något nytt och när 
vi startade så visste vi inte alls hur det skulle utveckla sig. Formen växte snabbt 
och nu brukar vi vara 60-80 personer vid varje tillfälle. Allt från nyfödda 
bebisar till pensionärer. Det är främst barnfamiljer som kommer, men det är 
många andra som vill vara med också och alla är givetvis välkomna.
 Det här är inget unikt som bara finns hos oss, utan ett koncept som vuxit 
fram de senaste fem åren lite var stans i Svenska kyrkan. Det kan heta Spa-
gettigudstjänst, Messy Church eller något annat. Ingredienserna är ungefär 
de samma: gudstjänst, mat och gemenskap. Vi tror att konceptet passar bra 
i ett samhälle där många är stressade. Här kan man komma direkt från jobb 
och förskola/fritids utan att behöva stressa hem. Man kan lugnt och stilla 
komma till kyrkan och andas lite, umgås med familj och med vänner. När 
man sedan kommer hem behöver man inte tänka på att laga middag.

Ungefär en gång/månad under våren och hösten har vi Spagettigudstjänst. 
Datum för våren är: 24 feb, 19 april och 17 maj. kl 17.00-18.30. 
Välkommen!

Inledningssång: Text o musik: Kerstin Andeby
Nu är vi här tillsamman igen. Du är min bror min syster och vän.
Här kan vi mötas här är jag, Gud. Du skapar fred när jag följer ditt bud.

Här mitt i tiden jag önskar och ber, Att du är här och att du mig ser.
Du som är kärlek och hopp och tro. Ge mig Din styrka Din kraft och Ditt ord.

Spagettigudstjänst
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Vi ordnar skjuts till
våra gudstjänster.
Ring församlingsexp. 733 50 
(mån–fre 9–12, 13–15).

FEBRUARI
Onsdag 24  
17.00  Spagettigudstjänst 
i Skillingaryds kyrka. Amn. mat:
Madelén 073-800 14 64 

Lördag 27 
18.00  Fasteinsamlingscafé med andakt 
i Församlingshemmet Hagshult.  Hagshultskören, 
Klas Svensson, Lotteri med fina vinster, 
kaffe med semla, ”På spåret”-tävling.

Söndag 28 - ”Kampen mot ondskan”
16.00 Dramamässa i Skillingaryds kyrka. 
Teatergruppen Covenant Players, konfirmanderna

MARS
Fredag 4 – Världsböndagen
19.00 Missionskyrkan Skillingaryd

Lördag  5
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården 

Söndag 6  - ” Livets bröd”
16.00 Gospelmässan ”Take me to the cross”. 
Gospelkören och sångerskan och 
låtskrivaren Evelina Gard med 
musiker! Åkers kyrka.

Lördag 12
14.00  Vårauktion i Församlingshemmet  
i Hagshult. Lottförsäljning börjar 13.30  Servering.

18.00  Musikfest med Vasa 
Band i Tofteryds kyrka. Vasa Band 
består av tjugofem musikanter, 
några proffsmusiker och flera gla-
da amatörer. Basen för verksamheten är Vasakåren 
i Stockholm, och resor i Sverige och internationellt 
har gjort Vasa Band uppskattat. Samarr med Fräls-
ningsarmén. 

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
Söndag 13 – ”Guds mäktiga verk”
Aktivitetsdag på Grönelund. 
Tipspromenad  9.30-12.30
Gudstjänst 11.00
Lotterier, servering av våfflor.
Allt överskott går till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Arr: Syföreningen Ankaret.

16.00  Mässa i Hagshults kyrka.

Palmsöndagen Söndag 20 - ”Vägen till korset”
11.00  Ekumenisk gudstjänst i Hagshults kyrka. 
Kyrkkaffe. 
16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Ekumeniska ungdomskören, konfirmanderna.

PÅSKVECKAN
Onsdag 23
12.00 Passionsandakt & fisksoppa. 
Församlingshemmet i Skillingaryd.

Skärtorsdagen -  ”Det nya förbundet”
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården
18.00  Mässa i Skillingaryds kyrka. Stråkmusik
20.00  Mässa i Hagshults kyrka. Hagshultskören

Långfredagen – ”Korset”
11.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. Sång
15.00  Korsandakt med musik i Åkers kyrka. 

Påskdagen - ”Kristus är uppstånden”
11.00 Uppståndelsegudstjänst i Skillingaryds 
kyrka. Kören, barnkör. Kyrkkaffe med påsktårta.

Annandag påsk 
16.00  Musikgudstjänst i Tofteryds 
kyrka. Vokalensemble och musiker från 
Tofteryd.



9

APRIL 
Lördag 2
18.00  Musikgudstjänst med Gospel Stompers 
i Åkers kyrka. Musikanterna i Gospel Stompers 
kommer från Skåne och Blekinge och i bandet 
ingår Dan-Inge Ohlsson, piano och sång,  
Uno Hellgren, trumpet, Jonathan Martinsson,  
trummor, Lars-Åke Martinson, elbas och sång, 
f.d. skillingarydsbon Arne Dahlström, klarinett och 
sång, Sven-Åke Jeppsson, banjo och sång,  
Sven-Olof Pettersson, trombon och piano.

Söndag 3 – ”Påskens vittnen”
11.00  Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka

Söndag 10 – ”Den gode herden”
11.00  Mässa i Hagshults kyrka 

16.00  Gudstjänst i Skillingaryds kyrka. 
Barnkörerna och Barngrupperna.

”Kulturhelg  2016”
Söndag 17 – ”Vägen till livet”
11.00  Mässa & Barnkyrka i Skillingaryds kyrka.
Jan och Ingrid Gunnargård sång. Efter mässan 
visas kyrkliga textilier och silver. Kyrkfika. 

16.00  Gudstjänst i Åkers kyrka.

Tisdag 19
17.00 Spagettigudstjänst 
i Skillingaryds kyrka. Minigudstjänst 
& familjemiddag. 
Anmälan till Madelen Johansson 073-800 14 64, 
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

Söndag 24  - ”Att växa i tro”
11.00  Visitationsmässa & Barnkyrka
i Skillingaryds kyrka. Visitationsvecka 18–24 april.
Kontraktsprosten Magnus Hullfors besöker vår 
församling och våra verksamheter.

MAJ
Söndag 1 – ”Bönen”
11.00  Mässa i Skillingaryds kyrka 

Onsdag  3 
12.00 Middagsandakt & soppa 
(sista för terminen)

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 
Torsdag 5 - ”Herre över allting”
10.00  OBS tiden! Gudstjänst med musik
i Skogskapellet. Blåsare från Frälsningsarmén.

18.00  Musikgudstjänst i Åkers kyrka med 
BirGitta Edström & Swante Bengtsson.    

Lördag 7
14.00  Mässa på Jupiter 
15.30  Mässa på Sörgården
   
Söndag 8 – ”Hjälparen kommer”
11.00  Gudstjänst i Hagshults kyrka. 
16.00  Mässa i Skillingaryds kyrka.

Söndag 15  - Pingstdagen – ”Den heliga Anden” 
16.00 Musikgudstjänst i Tofteryds kyrka. Kören.  
 
Tisdag 17 
Skillingaryds kyrka 75 år!
besök av biskop Fredrik. 

17.00 Spagettigudstjänst 
i Skillingaryds kyrka. Minigudstjänst 
& middag.  Anmälan till 
Madelen Johansson 073-800 14 64, 
madelen.johansson@svenskakyrkan.se

18.30  ”Så gick det till när kyrkan 
kom till under brinnande världskrig.” 
Johan Thelander & berättelser från de
som var med. Biskop Fredrik inspirerar
för framtiden.
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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 22 – ”Fader, Son & Ande”        
11.00  Gudstjänst i Hagshults kyrka. 
16.00  Mässa  i Skillingaryds kyrka

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  Helgmålsbön i Hagshults kyrka 

Söndag 5  - ”Kallelsen till Guds rike” 
11.00  Konfirmationsmässa i Åkers kyrka.

Sommarcafé 
i församlingshemmet i Skillingaryd blir det 
tisdagarna 7, 14 och 21 juni kl 15–17. 
Programmet kommer i sommarens kyrkoblad.

Vägkyrkan sommaren 2016
Första veckan är i Hagshult 26 juni-3 juli 
och andra veckan i Åker 4-10 juli.
Programmet kommer i sommarens kyrkoblad och 
på vår hemsida.
 

Kul fakta!
Mellan 1 advent och 6 januari pågick 

julkampanjen “Låt fler få fylla 5” i Svenska 
kyrkan i hela Sverige. I församlingen  

lyckades vi samla in 55 555 kr. Fantastiskt! 
Tack för din gåva! I hela Sverige blev 

slutsumman hela 45 331 201 kr.  
Tack för varje krona, era bidrag räddar liv!!
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Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för närings- 
fattigt och för sällan.

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905  
och ge 100 kr 

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223



11

Semira går i en av de skolor som byggts i byn 
Robbit med stöd från Svenska kyrkan. Tidigare hade 
de ont om skolor i området och de som fanns var 
dåligt byggda, saknade bänkar och skolmaterial och 
lärarna var dåligt utbildade.
Nu har 5 skolor kunnat byggas, det finns bänkar och 
böcker och lärarna får nu betalt av staten. Det går 
cirka 1 200 elever i varje skola. Barnen går halvda-
gar i skolan, de äldre barnen på förmiddagen och de 
yngre på eftermiddagen.  
 När vi träffar Samira har hon engelskalektion. 
Hon viftar ständigt med handen högt uppsträckt 
varje gång läraren ställer en fråga. Samira älskar att 
gå i skolan och alla barnen vi träffar i hennes klass 
vill hemskt gärna lära sig att prata engelska.
– Så att vi kan prata med er, ropar en lite äldre pojke 
som går förbi.

Vi startar insamling till vår vänförsamling 
i Tanzania!
Kyrkorådet i Skillingaryds församling har beslutat 
att stödja arbetet i vår vänförsamling i Tanzania. 
Pastor Johansen Koroti arbetar nu i församlingen i 
Rubale och han har vädjat om stöd. Vi vill speciellt 
stödja arbetet med änkorna, ungefär 70 kvinnor. Vi 
vill stödja att kvinnorna kan få mikrolån. 

Mikrolån förändrar kvinnors liv
Femtio kronor är inte mycket pengar i Sverige. Men 
för en fattig människa kan det vara en hel veckas 
inkomst. Om en fattig person får låna 50 kronor i 
några månader räcker det ofta för att hon ska kunna 
förändra sitt liv till det bättre. Lånet blir grundplå-
ten till ett eget företag: ett grönsaksstånd, en ko som 
ger mjölk, en symaskin eller ett bageri.
 I församlingen har vi som målsättning att samla 
in 15–20.000 kr till detta projekt under 2016. Vi är 
många som hjälps åt, så det behöver inte bli så stor 
insats för varje person. Om du vill kan du sända din 
gåva till:
Skillingaryds församlings Bankgiro 5748-5070 
skriv Tanzania.

Semira 

Joanes Koroti Johanses Koroti
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 Jag hör mig själv ropa högt i bilen, 
när jag är på väg till Luciakonsert den 12/12 2015. 
I bilradion har de nyss informerat om att vid FNs 
klimattoppmöte i Paris har nästan 200 stater äntli-
gen kommit överens om ett globalt klimatavtal. Och 
innehållet i avtalet är mer ambitiöst än vad jag vågat 
hoppats på! Tänk att den här dagen, den 12 decem-
ber 2015, skulle gå till historien som den dag då 
man bestämde att fossilsamhället har ett slut inom 
överskådlig tid.

Själv har jag varit engagerad i kyrkans miljöarbete 
sedan mitten av 1990-talet. Då försökte vi omsätta 
Rio-mötet 1992 i praktiken i kommuner och kyr-
kor. Det FN-mötet för miljö och hållbar ut-
veckling var det första där kyrkorna tog 
en aktiv del i miljöarbetet. Svenska 
kyrkans miljövärn bildades med 
bl a Stefan Edman och Martin 
Lönnebo som goda inspira-
törer. Biskoparna i Svenska 
kyrkan skrev också ett s k bi-
skopsbrev, där man knöt ihop 
miljöfrågorna med kristen tro.

Under 1995 arbetade jag 
som miljökonsulent på Sveriges 
kristna råd. Det var då jag höll mitt 
första föredrag om kyrka och miljö och 
jag reste till en församling, som redan kom-
mit en bit på väg vad gäller miljöfrågor, Skärstad 
församling. Jag minns att vi bl a samtalade om möj-
ligheten att klara sig utan bil på landsbygden och 
om lokalproducerad mat.

Svenska kyrkan skapade ett miljödiplomerings-
system som även tog in de sociala och andliga as-
pekterna.  Energi var en väsentlig fråga för kyrkorna 
med sina många byggnader. Miljöfrågor och inter-
nationella frågor knöts allt mer till varandra inom 
Svenska kyrkan.      

December 2008 höll FN ett klimattoppmöte i 

Köpenhamn. Jag hade förmånen att få representera 
Kyrkorna världsråd där och då. Kyrkorna hade i Kö-
penhamn en aktiv roll med en stor gudstjänst och en 
ännu större demonstration i Köpenhamn. Sveriges 
flesta kyrkklockor ringde på en och samma dag, kom-
mer ni ihåg det? Men något avtal lyckades man inte 
samla sig till i Köpenhamn.

Många kallade Köpenhamnsmötet en flopp. Det 
gör inte jag. Jag såg hur mycket samarbete och nya 
kontakter som etablerades utanför sammanträdes-
rummen. Dessutom tror jag att i det läget var det 
faktiskt bra att allt inte var färdigförhandlat. Från 
Köpenhamn reste vi som representerade civilsam-

hället hem med tankar om att nu får vi på 
egna initiativ göra något nytt för att 

rädda planeten.
Biskoparna i Sverige kom för 
snart två år sedan ut med ett 
nytt biskopsbrev. Där marke-
ras att klimatet är en andlig 
fråga. 

Under sommaren och hösten 
2015 har kyrkorna genom-

fört en stor s k EKO-vandring 
genom Sverige med riktning mot 

Paris. I mitten av juni började några 
vandra från Uppsala. Vandringen gick över 

Stockholm – Nyköping – Linköping – Vadstena – 
Gränna – Wettershus – Ölmstad – Skärstad – Jön-
köping – Månsarp – Byarum – Tallnäs – Nydala och 
vidare genom Skåne.

Vid varje övernattningsplats planterade vi en ek och 
hade en ceremoni med det vatten som vi samlade 
längs vägen och skulle tas med till Paris. Vi samlade 
också namn som lämnades till förhandlarna i Paris. 
Namnunderskrifterna uppmanade förhandlingarna 
att tänka på klimaträttvisa mellan länderna. Våra 

Äntligen klimatavtal! 
”Äntligen!”

– Och nu kan vi börja ställa om!

Fo t o  Lena  La nd i n



13

böner under vandringen hade tydligt miljö- och 
klimattema.

I mitten av september hade EKO-vandringen 
kommit till Lund, där vi hade ett seminarium 
om pilgrimsvandring och klimat. Prästen Emma 
Thorén hade varit vår vandringledare hela vägen 
från Uppsala till Lund. Hon lämnade nu stafett-
pinnen, d v s vattenflaskan, med prästen Eva Ka-
tarina Agestam, som tog tåget över Öresund och 
vandrade sedan mot Paris i 72 dagar. När hon och 
andra var nästan framme i Paris beslutade franska 
myndigheter att den stora manifestationsvand-
ringen mot toppmötet skulle ställas in pga det 
hotfulla läget i staden. 
 Under mötet i Lund träffade jag flera unga 
aktivister, som skulle åka buss till manifestations-
vandringen i Paris inför mötet. De var så entusias-
tiska i Lund men kunde alltså inte vandra in mot 
Paris. Manifestationsvandringen mot Paris hade 
sökt tillstånd för ca 500 000 deltagare. Någon fick 
idén att i stället placera ut 20 000 tomma skor på 
gatan där manifestationen var planerad - ett nog 
så imponerande uttryck för att vi är många som 
bryr oss om vår planet. 

De olika staterna som skulle komma till Paris i 
december hade på olika sätt förberett toppmötet.
Det nya inför mötet i Paris var att man nu ut-
gick ”underifrån”. Stater och också kommuner 
och organisationer kom med åtaganden, som de 
lovade att leva upp till. Detta tror jag var en av 
anledningarna till att man faktiskt kom överens 
den där lördagen i december 2015. Ett verkligt 
ljus i mörkret! Det var då jag ropade Äntligen! ■

Cristina Virdung, präst, som EKO-vandrade på 
Franciskuleden och Munkaleden mellan Gränna 
och Nydala 

Hej på er!
Lovisa heter jag. Från och med den 
1 februari jobbar jag med diakoni här 
hos er i Skillingaryds församling. Jag 
kommer bland annat att vara med och 
jobba med Mötesplats Skillingaryd.

Lite kort om mig:
Jag bor på landet i Ölmstad tillsam-
mans med min man Eric och våra barn 
Alice, Helmer och Nils. På fritiden 
umgås jag mest med familj och vänner. 
Jag trivs som bäst när jag får jobba 
med människor! Jag är utbildad arbets-
terapeut och har arbetat mycket med 
människor med psykiska funktionshin-
der samt med rehabilitering med äldre 
personer. 

Nu ser jag verkligen fram emot att 
få vara med i det diakonala arbetet 
tillsammans med er i Skillingaryds 
församling. Jag har redan träffat på 
många av er och fått ett så gott intryck 
av församlingen. 
 Här kommer ett bibelord som jag 
tror vi alla kommer långt på att ha 
med oss i vår vardag!
Jesus sa: 
”Allt vad ni har gjort mot en av mina 
minsta det har ni också gjort mot mig”.

Det är så viktigt att vi är medmänni- 
skor och ser varandra. Hoppas vi ses 
framöver! ■

Varma hälsningar, Lovisa 
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Detta har hänt! 

Internationell 
julfest 
16 januari.

Kyndelsmässodagen – var kan vi vara ljus för andra.

Julkonserterna i Tofteryd samlade över 700!

Följ oss!

Facebook: Svenska kyrkan 

Skillingaryds församling  
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Julvandring för skolorna.

Ängeln Gabriel kommer till Maria.

Astrid Lindgren-konsert 
med barnkörerna och Kulturskolan.

Barnkörerna sjöng på ljusgudstjänsten 31 januari.



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

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

Präst
Cristina Virdung (tjänstledig 1/10-31/3)
733 56, 070-626 29 12
cristina.virdung@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

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


