KALENDER
SÖDERMÖRE PASTORAT
September 2018

Söndag 2/9
14:e sön. efter trefaldighet ”Enheten i Kristus”
			10.00
Högmässa		Ljungby kyrka
					Bengt-Olof Roos
			11.00
Gudstjänst		Mortorps kyrka
					Jakob Fotland Axén
			
Skjuts K-M Fröler: 070-444 53 88
			15:45
Drop-in-fika
Olofsgården
			16:30
Högmässa		S:t Olofs kyrka
					Jakob Fotland Axén
			17.00
Högmässa		Voxtorp kyrka
					Ove Carlsson
			
19.00
Bön & lovsång
Ljungby kyrka
					Magnus Bredmar
Måndag 3/9
10.30
Veckomässa
Ljungbyhemmet
					Jakob Fotland Axén, kaffe
			
14.00
Mariagr. syför. Mariagården
					Höststart
Tisdag 4/9		14.00
Gudstjänst		Björkhaga			
					Göran Andersson
Onsdag 5/9
14.00
Gudstjänst		
Möregården
					Ove Carlsson
			14.30
Konfirmationsstart Sockenstugan
Torsdag 6/9
10.00
Diakoniträff
Sockenstugan
			
14.00
H-V syförening Loftgården
					Höststart
Söndag 9/9
15:e sönd. ef. trefaldighet ”Ett är nödvändigt”
			10.00
Högmässa		
Ljungby kyrka
					Jakob Fotland Axén
			10.00
Högmässa		
Hagby kyrka
					Jan Haglund

Söndag 9/9
15:e sönd. ef. trefaldighet ”Ett är nödvändigt”
			16.00
Gudstjänst		
Karlslunda kyrka
					Jan Haglund, Barnkören
		
Skjuts K-M Nilsson: 296 13
			15:45
Drop-in-fika
Olofsgården
			16:30
Högmässa		S:t Olofs kyrka
					Jakob Fotland Axén
			
19.00
Bön & lovsång
Ljungby kyrka
					Magnus Bredmar
Tisdag 11/9
18.00
Romresa återträff Hagby förs.hem
					Församlingshemmet. Särsk. inbjudan
Onsdag 12/9
14.00
Gudstjänst		
Möregården
					Pingstkyrkan
			14.00
Johanneskretsen Loftgården
					”Guds kärlek är som stranden”
					Göran Andersson kåserar
					Andakt, lotteri och servering
Torsdag 13/9
13.00
Födelsedagskalas Loftgården
					Särskild inbjudan
Söndag 16/9
16:e sönd. ef. trefaldighet ”Döden och livet”
			11.00
Högmässa Karlslunda kyrka 200 år
					Pastoratet sammanlyst till Karlslunda
					Biskop em. J-O Johansson, Haglund
					K-M kyrkokör, stråktrio, trumpet
					
Kyrklunch anm: 770 400 sen. 12/9
					Föredrag av teol.dr. Peter Bexell
			
”När periferin fick ett centrum					Karlslunda kyrka”
			
Skjuts Cedergren: 0480-350 05
			
19.00
Bön & lovsång
Ljungby kyrka
					Magnus Bredmar

Måndag 17/9
10.30
Gudstjänst		
Ljungbyhemmet
					Bengt-Olof Roos, ”Önskepsalmen”
			14.00
Mariagr. syför. Mariagården
Tisdag 18/9
14.00
Veckomässa
Björkhaga
					Jan Haglund, kaffe
Onsdag 19/9
14.00
Veckomässa
Möregården
					Göran Andersson
Torsdag 20/9

14.00

H-V syförening Loftgården

Söndag 23/9
17:e sön. efter trefaldighet ”Rik inför Gud”
					Församlingsresa till Granhult			
					
Buss avgår från Halltorp kl. 07.30,
					
Voxtorp kl. 07.40, Arby kl. 07.50,
					Hagby kl. 08.00
					Kaffe, gudstjänst kl. 11.00,
					Lunch ca kl. 13.00
					Anmälan senast 19/9
					till Mona & Lars: 0480-37229/
					070-7600383/ 070-7416800		
			10.00
Högmässa		
Ljungby kyrka
					Bengt-Olof Roos
			11.00
Högmässa		
Mortorps kyrka
					Jakob Fotland Axén
			
Skjuts K-M Lennartsson:
					070-676 63 40
			15:45
Drop-in-fika
Olofsgården
			16:30
Högmässa		S:t Olofs kyrka
					Bengt-Olof Roos
			
19.00
Bön & lovsång
Ljungby kyrka
					Magnus Bredmar

Tisdag 25/9
13.00
Födelsedagskalas S:t Olofs kyrka
					Särskild inbjudan
Onsdag 26/9
14.00
Gudstjänst		
Möregården
					Lisbeth Westergren, kaffe
			18.30
Veckomässa
Ljungby kyrka
					Jakob Fotland Axén, Magnus Bredmar
			18.30
Café Löftet		Loftgården

Torsdag 27/9
14.00
Arby kyrkl. pens. Bovestugan
					”Vägen genom livet”
					Göran Andersson
					Servering, lotteri, andakt
					Retreat		G:a Hjälmseryd
					Tystnad, Tidegärdens bönerytm, mat,
					
promenader, vila, bön & samtal/ bikt
					av km. Anders Duvlund, Döderhult
					Kostnad: 500 kr 					
					Avresa från Sockenstugan Lj-holm
					Torsdag 27/9 kl. 14.30
					Åter lördag 29/9 kl. 18
					
Anmälan senast 20/9: 770 400 eller
					lisbeth.westergren@svenskakyrkan.se
Söndag 30/9
Den helige Mikaels dag ”Änglarna”
			10.00
Högmässa		Ljungby kyrka
					Pastoratet sammanlyst till Ljungby k:a
					Kyrkoherde Lars Graaf avskedspredikar
					Kyrklunch i sockenstugan
					Anmälan till lunch: 0480-770 400
			
19.00
Bön & lovsång
Ljungby kyrka
					Magnus Bredmar

GRAVRÄTTSINNEHAVARE – vad innebär det?
Väldigt kort kan man säga att en gravrättsinnehavare har ansvar
för en bestämd grav, för dess gravsten/gravanordning och för
att graven blir skött.
Med några fler punkter kan det utvecklas så här
• En eller flera personer kan vara
gravrättsinnehavare. De måste vara
släkt eller ha någon annan nära anknytning till den tidigare gravrättsinnehavaren eller till den/de gravsatta.
• Det är bara gravrättsinnehavaren
som får utöva gravrätten.
• När gravrättsinnehavaren avlider
ska en ny gravrättsinnehavare utses.
Om ett förordnande finns så gäller
det (alltså om gravrättsinnehavaren
redan innan har bestämt vem som
ska överta gravrätten). Annars går
gravrätten i arv. Då är det dödsboet
efter den avlidne gravrättsinnehavaren som måste utse en eller flera
nya gravrättsinnehavare inom sex
månader från dödsfallet.

askgravplats begränsad gravrätt.)
• Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller
inte vid begränsad gravrätt.
• Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång.
(Oftast 25 år från senaste gravsättningen eller 15 år från senaste
förnyelsen)
• Återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen eller överlåta gravrätten till någon annan som
vill ta över ansvaret. (Kan göras när
som helst)

En gravrättsinnehavares skyldigheter enligt begravningslagen
• Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller inte vid begränsad
gravrätt.
• Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarEn gravrättsinnehavares rättigheter
nas utseende och beskaffenheter
enligt begravningslagen (Upplåtaren/
samt gravplatsens utsmyckning och
huvudmannen är i detta område Söderordnande i övrigt.
möre pastorat)
• Anmäla ny gravrättsinnehavare.
• Bestämma vilka som ska gravsättas • Anmäla adressändring.
inom gravplatsen,
• Bestämma
gravanordningens
(gravstenens) utseende och beskaffenhet, gäller inte vid begränsad gravrätt. (Som exempel har en

INFORMATION OM SKÖTSEL KRING GRAVAR
Från och med den 1 november 2017 upphörde vi helt med
gräsputs runt rabatter och gravstenar/gravanordningar på
gravrätter som inte har något skötselavtal.
Begravningsavgiften går bland annat
till skötseln av kyrkogårdens allmänna
ytor, men det är gravrättsinnehavaren
som ansvarar för och bekostar skötseln
av den enskilda gravrätten. Det är en
bedömning som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gjort sedan

år 2000, då det infördes en kyrkoavgift och en begravningsavgift. Kammarkollegiet fastslog i ett beslut 2016
att kostnaden för puts runt gravstenar
på enskilda gravrätter utan skötselavtal
inte får bekostas av begravningsavgiften.

LÄS MER på sodermore.se under
’Kyrkogård’ eller använd QR-koden.

KONTAKT
Km. Ove Carlsson, vik. kyrkoherde
Arby - Hagby, Halltorp - Voxtorp
0480 - 770 431
Komminister Jan Haglund
Karlslunda - Mortorp
0480 - 770 421
Komminister Jakob Fotland Axén
Ljungby, Trekanten
0480 - 770 411
Diakon Lisbeth Westergren
lisbeth.westergren@svenskakyrkan.se
0480-770 402
Diakon Maria Polback
0480 - 770 409
Besöks- och postadress
Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm
Besökstider
Mån, tis, tors: 09:00 - 16:00
Onsdag: 13:00 - 16:00
sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se
Expedition telefontider
Måndag, tisdag, torsdag
09:00 - 12:00
Onsdag: 13:00 - 16:00
0480 - 770 400

