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KYRKDÖRREN
Utgivare: Gislaveds pastorat  - Utgivningsdag: 2017-08-25  - Manusstopp: 2017-06-26
(När det gäller kalender och tider, se dagspressen för eventuella ändringar)  - Nästa nummer utkommer: 2017-12-01
Material till oss senast: 2017-10-20  Ansvarig utgivare: Anders Hullfors  Redaktör: Ingemar Nilson  - Upplaga: 13 700 exemplar
Redaktion:  Anna Svenningsson, Ricky Burton, Ann-Sofie Nilsson, Åsa Nielsen, Annika Källner, Katarina Löf. 
Framsidebild: Oliver döps i Bosebo kyrka. Foto: Maria Häninen.

Ledtrådar:
Denna dopfunt är från 1550-talet. Användes inte 
mellan 1674-1856, då den låg på kyrkans ringmur. 
1925 fick den sitt nuvarande utseende. I vilken 
kyrka finns den nu?

Tävling!

I vilken kyrka hittar vi 

denna dopfunt? 

Rätt svar på förra numrets tävling kommer i julnumret.

VÅRT DOP
Att vänta på att få ta emot ett barn är en speciell tid 
i livet. Så mycket längtan och så mycket oro. Ett nytt 
barn förändrar tillvaron för alltid, för familj, släkt och 
vänner och delar in tiden i ett före och ett efter. En 
ny människa att lära känna i livets berg-och dalbana, 
mellan bubblande skratt och sprutande tårar! Ett liv 
med okänd framtid som vi önskar allt gott.

Gud behöver inte dopet men vi gör det. Som ett synligt tecken 
på Guds kärlek få den som döps en handfull vatten på sitt huvud. 
Vatten är livviktigt, precis som kärlek och uppmuntran. Barnets 
namn sägs tillsammans med Guds namn för att visa att vi hör ihop.
 Ingen är glömd av Gud. I dopet finns löftet om att Gud är 
med under livets alla dagar, oavsett vad som än händer och i 
dopgudstjänsten får vi höra att Jesus kallar oss att följa honom, 
att vara lärjunge.

 Vi får växa och leva i vårt dop varje dag! Så även om det är 
längesedan du döptes är det alltid tid att växa vidare.

Genom dopet blir man också tillhörig Svenska Kyrkan och en viktig 
del både i den lokala församlingen och i den världsvida kyrkan. 
Därför är ett dop hela den kristna församlingens angelägenhet. 

I Svenska Kyrkan kan man döpas vid vilken ålder som helst- några 
veckor gammal eller 100 år, det går lika bra. Varje år döps några 
konfirmander och ibland andra vuxna. Kanske någon mer i familjen 
vill bli döpt när vi ändå talar om dop?

Mer information om dopet men också om församlingarnas 
barnverksamhet hittar du på www.svenskakyrkan.se/gislaved. 
Bokning sker via pastoratsexpeditionen i Gislaved oavsett vilken 
församling du bor i och i vilken kyrka ni vill ha dopet.

Vi ser fram mot att träffa er i dopsammanhang 
och vid andra tillfällen!

Välkommen till våra kyrkor både helg och vardag.

Med vänlig hälsning
Anders Hullfors, kyrkoherde Gislaveds pastorat
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Barn- och ungdoms-
grupperna 
startar igen vecka 35!

Lillringen: 
3-4 år, Måndag kl. 14.30-16.00 startar 28 aug.
Miniminiorer: 
5-6 år, Torsdag kl. 16.45-18.15 startar 31 aug. 
Miniorer: 
årskurs 1-3, Torsdag kl. 14.30-16.00 startar 31 aug.
Juniorer: 
årskurs 4-6, Tisdag kl. 16.00-17.30 startar 29 aug.
Babycafé med babysång: 
Tisdag jämna veckor kl. 9.30-11.30 start 5 sept.
Öppna förskolan: 
barn med förälder, Måndag kl. 9.00-11.30 
start 28 aug.
Kyrkans unga: 
Söndag kl. 17.30. Kontakta Marita för mer info.
Anmälan och frågor 
ring eller maila Marita eller Ann-Sofie.
Tel. Marita 58 70 65 Tel. Ann-Sofie 58 70 38
E-post: marita.falk@svenskakyrkan.se     
ann-sofie.nilsson@svenskakyrkan.se 

Konfirmand 2018
Vill du konfirmera dig? 
Anderstorps konfirmandläsning drar 
igång den lördagen den 14 oktober. Är du 
nyfiken på att få lära dig mer om kristen 
tro genom upplevelser, samtal osv? Få 
lära känna nya kompisar och åka på 
läger? Vi har två läger, ett där vi åker med 
segelfartyget Elida och ett där vi är på 
kontraktsgården i Kulltorp. 

Vill du vara med och ännu inte anmält dig 
så kontakta: 
Anna-Karin Gabrielsson på epost 
anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Gillar du att sjunga, men gärna skulle vilja 
göra det tillsammans med andra? 
Varmt välkommen till Gospelkören!
Detta glada gäng träffas och övar onsdagar kl. 18.30, med 
start den 30 augusti i församlingshemmet Anderstorp.
Vi sjunger en blandad repertoar med allt från Gospel till 
populärmusik, men också traditionell körmusik.
I höst kommer vi bla. att göra ett Disney-projekt tillsammans 
med barnen, se information nedan.

Höstens sångprojekt med barnen – DISNEY!!
Välkomna alla barn från 6 år som vill vara med och öva inför 
höstens sångprojekt med tema: Disneysånger.  Beroende 
på hur många vi blir görs ev. åldersindelning senare. Vi 
kommer att öva sånger ur Disneyvärldens stora sångskatt 
som vi sedan framför i Anderstorps kyrka den 8 oktober kl. 
14.00. Några sånger kommer vi framföra tillsammans med 
Vuxenkören, och några sjunger vi själva. 
Vi kommer att träffas på onsdagar kl. 16.45 – 17.30, med 
start den 30 augusti.
Missa inte detta!! Ta med en kompis och kom.

Frågor??
Hör gärna av dig till mig, Yvonne Lindström 
– kyrkomusiker i Anderstorps församling 0371-587036
yvonne.lindstrom@svenskakyrkan.se
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Via Mystica Feminina
Anderstorps kyrka söndag 12 november kl. 10
En musikgudstjänst om kvinnlig andlighet.
Ida Andersson, kyrkomusiker i Göteborg och Lina Mayïm.

VÄLKOMNA!!

Anderstorpsdagen den 27 augusti
13.00–17.00 arrangemang i samhället. 
Våffelservering i Equmeniakyrkans café. Deras 
scouter har korvgrillning. 17.00 Söndagsro i 
Equmeniakyrkan. En ekumenisk andakt med 
musik av Johannes Dybeck och Markus Gabrielsson. 
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson och Lina Mayïm.

Allhelgona
Församlingens besöksgrupp serverar fika på kyrkogården 
torsdagen och fredagen den 2 och 3 november. 
Välkommen in och fika i vaktmästarbyggnaden eller tänd 
ljus och sitt ner en stund inne i kyrkan. Präst eller diakon 
finns tillgänglig för samtal inne i kyrkan.

På torsdagen finns det fika mellan kl. 16.00-18.30 och 
därefter är det andakten ”Till tröst” inne i kyrkan.  På 
fredagen är fikaserveringen öppen mellan kl. 14.30-16.30.

Anderstorps dopklänningar
Ska du döpa ditt barn snart? 
Har du ingen egen dopklänning? 
Då kan du låna en gratis hos oss! Hör av dig till din doppräst 
så ordnar vi det.  I Anderstorp finns det två dopklänningar 
som lånas ut till den som önskar. Den ena är från 1967 och 
skänktes av syföreningarna. Den klänningen är broderad 
med vita linnéor. Den andra klänningen är från 1998 och är 
en gåva av Kvällsgruppen. Klänningen är i omlottmodell och 
har vita blombroderier i nedre hörnet. 

Det är också gratis att låna lokaler i 
församlingshemmet för dopkalas.

Ljugarebänken

Männen möts på Träffpunkten på 

Klockaregården när Ljugarebänken 

startar upp igen till hösten. Datum 

för höstens träffar är 6 september, 4 

oktober och 1 november. Tid: 14.30

Livets frågor

Den 12 oktober kl. 19.00  i 

församlingshemmet är det dags för 

Livets frågor igen. Denna gång med 

Lars Eriksson som pratar om ”Mormor 

på Herrestad”. Sångmedverkan.

Välkommen på höstens 

soppluncher.

Datum för hösten är: 6 september, 

4 oktober och 1 november. Vi börjar 

kl.11.45 med andakt i Mariakapellet 

i församlingshemmet och soppan 

serveras kl.12.00. Kostnad 40 kr
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GUDSTJÄNSTER 
AUG 
 27 11:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Sångmedverkan: 
    Thelma Hammarström och Vilma
    Mårtensson, Martin Skötte, piano
SEPT     
 3 12:e sön e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst
 10 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Diakonins dag. Gospelkören
 13 Onsdag 17.00  Spagettigudstjänst, Enkel gudstjänst 
    för de minsta i Mariakapellet
 17 14:e sön e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Kyrkoval, Sång: Evelina Andersson
 24 15:e sön e Trefaldighet 18.00 Stilla mässa. Enkel kvällsmat.  
OKT     
 1 Den helige Mikaels dag 17.00 Musikgudstjänst  ”Projektkören” lärare och elever från Värnamo Kulturskola
 5 Torsdag 18.30  Älgvesper, Kyrkans Bygget. Grillning.
 8 Tacksägelsedagen 14.00 Familjemässa
    ”Sångprojekt i Disneyton” medv av Gospelkören och Barnkör 
 15 18:e sön e Trefaldighet 10.00  Gudstjänst, musikmedverkan: Martin Skötte, piano  
 22 19:e sön e Trefaldighet 17.00  Stilla mässa. Enkel kvällsmat.  
 29 20:e sön e Trefaldighet 10.00  Gudstjänst  
NOV     
 2 Torsdag 18.30 Musik till tröst, Johannes Dybeck - Saxofon 
 4 Alla helgons dag 16.00 Gudstjänst, Ljuständning, Det Urgamla kors
 5 Sönd. efter alla helgons dag
  / Alla själars dag 18.00 Mässa i allhelgonatid, Gospelkören
 12 22:e sön e Trefaldighet 10.00 Musikgudstjänst, musikmedverkan: Lina Mayïm och Ida Andersson   
 15 Onsdag 17.00  Spagettigudstjänst, Enkel gudstjänst för de minsta i Mariakapellet
 19 Söndagen före Domsöndagen 10.00 Högmässa  
 26 Domsöndagen 17.00 Stilla mässa. Enkel kvällsmat.  
DEC     
 3 1:a advent 10.00 Gudstjänst, Gospelkören 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Parkgatan 2, 334 32 Anderstorp
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/anderstorp

Gilla oss på
FACEBOOK

Alpha – en grundkurs i kristen tro
Den 27 september börjar en ny Alphakurs i 
Anderstorp. Är du intresserad? 
Utförlig information finns på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/anderstorp. Onsdagar 18.30-21.00 i 
församlingshemmet. Kostnad 400 kr för material och mat för 
10 ggr. Detta är en gemensam satsning med Equmeniakyrkan. 
Anmäl dig till Anna-Karin senast veckan innan (20/9) på tel. 50 
70 31 eller e-post anna-karin.gabrielsson@svenskakyrkan.se

S.O.S - Samtal Om Sorg
En ny sorgegrupp startas upp den 16 november kl. 17.00 i 
Anderstorps församlingshem. Välkommen till Er som förlorat 
en nära anhörig. Vi möts i en mindre grupp cirka 6 träffar och 
samtalar kring sjukdomstid, dödsfall, begravning, framtid med 
mera. Du bestämmer själv hur mycket du vill berätta. 
Ingen anmälan. Vid frågor eller tankar vänligen hör av dig till 
Emma Tolf, diakon på tel. 58 70 34 eller mail 
emma.tolf@svenskakyrkan.se

”Änglaljus” 
Julkonsert i Anderstorps kyrka 

30/11 kl. 19.00 

John Kluge med gäster.

Mer info kommer senare.
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Det händer i församlingshemmen
Soppluncher i våra församlingshem kl 13.00
Södra Hestra: 14/9, 12/10, 9/11 födelsedagskalas
Burseryd: 21/9, 19/10, 16/11

Grötfest för alla i Broaryds församlingshem den 5/12 
kl 18.30 anmälan till Anita 0371-36191 eller Laila 
Hermansson 0345-300 03 senast den 30/11. 

Våffelcafé i Gryteryd kl 15.00: 27/9, 25/10 och 22/11

Födelsedagskalas
Det var premiär under våren i Gryterydshus sockenstuga 
med att fira bygdens Broaryd/Gryteryds 80 och 90-95 
åringar. Det fanns 5 personer , som hade hörsammat 
inbjudan  från kyrkan och fanns på plats vid honnörsordet  
som var dukat för ” födelsedagsbarnen”. Därtill kom 35 
övriga gäster som också ville vara med och fira.

Eftermiddagen inleddes av Johannes, församlingens präst 
som läste en kort berättelse och bad en bön.
Därefter serverades  kaffe och sex olika sorters tårtor, att 
smaka på. Det delades också ut en blombukett till födelse-
dagsgästerna.

Eftermiddagen gick sedan i musikens tecken och leddes 
av kantor Eva Jansson . Det blev mycket skratt och glädje 
och alla var överens om att det varit en riktigt lyckad och 
trevlig eftermiddag.

Husförhör 
Under hösten blir det husför i 

de olika rotarna. Se afficher och 

annonser i tidningarna för tid och 

plats i just din närhet. 

För information om barn- 

och ungdomsverksamhetens 

grupper och starttider, se 

svenskakyrkan.se/burseryd

Familjedag i Sandvik

Var med och sjung gospel!
I september har vi ett gemensamt gospelprojekt 
på gång i Burseryd och Villstads församlingar. 

Vi övar: 
5 september 18.00-20.00 i Smålandsstenars församlingshem
14 september 18.00-20.00 i Burseryds församlingshem
19 september 18.00-20.00 i Smålandsstenars församlingshem

Vi sjunger sedan sångerna vi lärt oss på två härliga 
musikgudstjänster den 24 september, 
15.00 i Burseryds kyrka och 18.00 i Smålandsstenars kyrka. 

Alla är varmt välkomna, även om du inte 
sjungit i kör tidigare.

Vi har ingen anmälan men hör gärna av dig till någon av 
oss om du har några frågor:
Rebecka Palmgren Ashour 0371-325 96, 
rebecka.palmgren.ashour@svenskakyrkan.se 
Rebecka Josefsson 0371-325 85, 
rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se
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GUDSTJÄNSTER
AUG 27 11:e sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa i Burseryds kyrka 
   18.00 Konsert med Lena-Maria Vendelius i 
    Södra Hestra kyrka. Entréavgift: 100 kr, barn gratis 
SEPT   
 3 12:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka 
   15.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Tyngelvi, Burseryds Pensionärskör 
 10 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 17 14:e sön e Trefaldighet 10.00 Psalm & allsångsmässa i Burseryds kyrka med allsångsledare Pia Andersson 
   17.00 Psalm & allsångsgudstjänst i Södra Hestra kyrka med allsångsledare  
    Bo Liljedahl 
 24 15:e sön e Trefaldighet 10.00  Högmässa i Gryteryds kyrka 
   15.00  Gospelgudstjänst i Burseryds kyrka 
    
OKT   
 1 Den Helige Mikaels dag 10.00 Högmässa i Sandviks kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka, Kyrkokören Glädjen 
 8 Tacksägelsedagen 11.00 Högmässa i Burseryds kyrka, De äldres dag, Burseryds kyrkokör 
   15.00 Familjegudstjänst i Gryteryds kyrka 
 15 18.e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Södra Hestra kyrka, Körgrupp 
   15.00  Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 22 19:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka 
   18.00 Musikmässan Credo – Burseryds kyrkokör med musiker. Se särskild ruta. 
 29 20:e sön e Trefaldighet 10.00  Gudstjänst i Burseryds kyrka 
   15.00 Mässa i Södra Hestra kyrka 
 31 tisdag 18.00 After workis-gudstjänst med lägeravslutning i Burseryds kyrka 

NOV    
 4 Alla Helgonsdag 15.00 Minnesgudstjänst i Gryteryds kyrka, Matilda Schough tvärflöjt och sång   
   17.00  Minnesgudstjänst i Sandviks kyrka, Matilda Schough tvärflöjt och sång   
 5 Sön e alla Helgonsdag 15.00 Minnesgudstjänst i Södra Hestra kyrka, kyrkokören Glädjen 
   17.00 Minnesgudstjänst i Burseryds kyrka, kyrkokören Glädjen 
 12 22:a sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa i Gryteryds kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Hällabäcks kyrksal, kaffeservering 
 19 Sön före Domsöndagen 10.00 Högmässa i Burseryds kyrka 
   15.00 Gudstjänst i Södra Hestra kyrka 
 26 Domsöndagen 15.00 Gudstjänst i Burseryds kyrka 
   18.00 Sinnesromässa i Gryteryds kyrka 
DEC   
 1 fredag 17.00 Adventskväll vid brasan i Gryteryds sockenstuga med luciatåg, 
    skinkmacka och glögg 
   19.00 Adventskväll i Hällabäcks kyrksal, kvällsmacka, Burseryds kyrkokör 
 2 lördag 18.00 Ekumenisk adventskväll i Broaryds Allianskyrka 
 3 1:a advent 10.00 Familjegudstjänst i Burseryds kyrka, körsång 
   15.00 Familjegudstjänst i Södra Hestra kyrka 

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Kyrkvägen 19, 333 77 Burseryd
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/burseryd

Gilla oss på
FACEBOOK
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Allhelgonahelgen
På fredagen före allhelgonahelgen kommer församlingens 
kyrkor att vara öppna för besök. Sitt gärna  en stund i stillhet 
och eftertanke. 

Det finns möjlighet att tända ljus eller prata med någon av 
de värdar som finns i Burseryd, Södra Hestra och Gryteryds 
kyrkor. 

Mellan kl 14-17 kan man dricka en kopp kaffe, äta en grillad 
korv  eller värma sig vid någon av eldkorgarna vid ditt besök 
på kyrkogården. 

Musikmässa!
Burseryds kyrkokör med musiker framför Oslo Gospel Choirs 
mässa Credo, skriven av Tore W Aas som skrivit låtar som till 
exempel En stjärna lyser så klar.

Kom och fira en rogivande och annorlunda mässa med 
mycket vacker musik. Burseryds kyrka den 22 oktober 18.00.

Tack Johannes! 
Det har varit ett sant nöje att arbeta tillsammans med dig och 
vi önskar dig allt gott. Söndagen den 27/8 gör Johannes sin 
sista arbetsdag i vår församling. Vi församlingsbor kommer då 
att ges möjlighet att ta avsked, både i gudstjänsten i Burseryd 
kl. 10.00, men också vid efterföljande kyrkkaffe //  
Förtroendevalda och arbetskamrater

Vi välkomnar årets 

konfirmander den 24/9 

kl 15.00 i Burseryds 

kyrka i samband med 

Gospelgudstjänsten.

Auktion
Höstauktion i Gryteryd den 25/11 kl 14.00. 

Vill du vara med och skänka något till lotterier eller till 

auktionen är det varmt välkommet annars kom och bjud 

på alla fina auktionsföremål.

Konfirmander i Burseryds och Villstads församlingar
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Sakina Ntibanyitesha föddes i Burundi, växte upp i Rwanda. 2003 
fick Sakina flyktingstatus hos FN och hamnade så småningom 
i Sverige. Sakina berättar om hur det är att vara flykting i 
Sverige. En frågar som hon ofta ställer sig är: Varför uppstår 
främlingsfientlighet? Hon vet hur det går till i krig och konflikter 
mellan länder. Hon vet också att de kan få människor att göra det 
mest ondskefulla mot sina grannar. Sakina berättar om sin kamp 
för det liv hon anser att vi alla har rätt att leva.

Men Sakinas förflutna gör sig ständigt påmint och idag har Sakina 
publicerat de två första böckerna, Ormbarn och Farligare än djur, i 
en serie av tre självbiografiska romaner om Sakinas liv.

Pris: 100 kr  |  Studerande: 60 kr
Anmälan till någon av följande: 
Sv. kyrkans diakoniexp.325 88
Bodil Gunnarsson, 070-343 72 08
Ann-Christine Hultqvist, 312 36, 073-140 88 18
Epost: marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

Pingstkyrkan i Smålandsstenar 
lördagen den 14 oktober kl. 8.30 – 11.00
Kom och lyssna på Sakina Ntibanyitesha! 

Kvinnofrukost
Från vänskap till fiendskap!

Sista anmälningsdag måndagen den 9 oktober. 
OBS! Begränsat antal platser. 

Barn- och ungdomsgrupperna startar v. 35
Alla grupperna är i barnlokalen i Smålandsstenars församlingshem

Babyrytmik
0-1 år, tisdagar kl. 9.30 – 10.00, vi träffas 8 gånger med start 
5 september.  Anmälan till Rebecka Josefsson, 
rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se eller 072-247 63 35 
senast 31 augusti.

Stor och liten
0-6 år med vuxen, tisdagar kl. 9.30 – 11.30 
(drop-in kl. 9.30 – 10.00) med start 29 augusti. 

Himlaskoj
4-5 år (född 2012-2013), tisdagar kl. 14.30 – 16.00 med start 
29 augusti. Till denna grupp har vi 15 platser, anmälan från och 
med 16 augusti till 0371-325 86 eller 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se 

Måndax
6-8 år (född 2009-2011), måndagar kl. 13:30 – 16:15 med start 
28 augusti. Till denna grupp har vi 18 platser. Anmälan från och 
med 16 augusti till 0371-325 86 eller 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Äventyret
9-12 år (född 2005-2008), torsdagar kl. 15.00 - 16.30 (drop-in 
14.30 - 15.00) med start den 31 augusti. Begränsat antal platser! 
Anmälan från och med 16/8 kl. 10.00 till 
malin.lindahl@svenskakyrkan.se eller 0371-325 97. 

KU
13-25år, fredagar 18.30 – 21.30 med start 1 september.
Mer information om våra grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/villstad Välkomna!
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Var med och sjung gospel!
I september har vi ett gemensamt 
gospelprojekt på gång i Burseryd och 
Villstads församlingar. 

Vi övar: 
5 september 18.00-20.00 i Smålandsstenars församlingshem
14 september 18.00-20.00 i Burseryds församlingshem
19 september 18.00-20.00 i Smålandsstenars församlingshem

Vi sjunger sedan sångerna vi lärt oss på två härliga 
musikgudstjänster den 24 september, 
15.00 i Burseryds kyrka och 18.00 i Smålandsstenars kyrka. 

Alla är varmt välkomna, även om du inte 
sjungit i kör tidigare.

Vi har ingen anmälan men hör gärna av dig till någon av 
oss om du har några frågor:
Rebecka Palmgren Ashour 0371-325 96, 
rebecka.palmgren.ashour@svenskakyrkan.se 
Rebecka Josefsson 0371-325 85, 
rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

Stickcafé
Välkommen till höstens Stickcafé i Smålandsstenars 
församlingshem. Vi startar den 4 september kl. 18.30-21.00, vi 
träffas varannan vecka (jämna veckor). Stickcaféet kostar ingenting 
att vara med på. Du ordnar själv det material du behöver. Fikat 
kostar 20 kr och behållningen går till församlingens hjälpprojekt. 
Kom, umgås och handarbeta! 
Vill du veta mer, kontakta Elisabeth Andreasson, 0371-325 86 eller 
elisabeth.andreasson@svenskakyrkan.se

Välkommen till en 
stunds stillhet i allhelgonatid
Fredagen den 3 november kl. 14.00 – 16.30 bjuder vi på 
musik och kaffe i Villstads och Smålandsstenars kyrkor. 
Andakt kl. 14, 15 o 16. Du kan också träffa någon av våra 
präster eller vår diakon. 

Välkommen till Sykretsen!
För många kvinnor är gemenskapen i sykretsen en källa 
till glädje. De gör dessutom en viktig insats med att 
samla in pengar till välgörande ändamål. Samlingarna 
består av andakt, kaffe och ett program med någon gäst.
Gruppen samlas i Smålandsstenars församlingshem andra 
onsdagen i månaden, med början den 13 september 
kl. 14.00. Vill du veta mer, kontakta 
Marie-Louise Lundström, 0371-325 88 eller 
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

Gilla oss på
FACEBOOK

Smålandsstenars Lucia 
Smålandsstenars Lucia anordnas till hösten bland annat av 
Villstads församling och Lions.
Går du i åk 8-3:an på gymnasiet och är intresserad av att vara 
med, skicka ett sms till Rebecka Palmgren Ashour på 
070-532 99 45. Håll utkik efter mer information… 

Välkommen till Kyrkans Besöksgrupp!
Besöksgruppens uppgifter består av att besöka någon 
regelbundet. Vi hjälper till vid uppvaktningar av våra 80-, 
90-, 95-åringar, samt är med vid gudstjänster på Haga- och 
Mariagården. Vi träffas till en stunds trevlig gemenskap 
på onsdagskvällar, varannan månad, i Smålandsstenars 
församlingshem.

Vill du veta mer och kanske prova på att vara med i 
besöksgruppen, kontakta gärna diakon Marie-Louise 
Lundström, 0371-325 88 eller 
marie-louise.lundstrom@svenskakyrkan.se

Kristina ska vara föräldraledig 

och Bo Gunnar Åkesson 

vikarierar på 75 % i Villstads 

församling.

Villstads församling har tre 
dopklänningar för utlåning. 
Kontakta någon av personalen 
så hjälper vi till att förmedla.
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SMÅLANDSSTENARS 
KYRKA 
GUDSTJÄNSTER 

 
AUG
27 11:e sön e trefaldighet 10.00. Mässa
30 onsdag. 19.00. Andrum

SEPT  
3 12:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
10 13:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa
17 14:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa. Kyrkoval.
24 15:e sön e trefaldighet 18.00 O happy day! 
 Gudstjänst med gospelkör och musiker.
27 onsdag 19.00 Andrum

OKT
1  Den Helige Mikaels dag 10.00 Familjegudstjänst
8 Tacksägelsedagen 10.00 Mässa
15 18:e sön e trefladighet 10.00 Mässa
22 19:e sön e trefaldighet 10.00 Gudstjänst
25 onsdag 19.00 Andrum
29 20:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa

NOV  
3 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Orgelstund och andakt kl. 14, 15 och 16. 
 Kaffeservering
 19.00 Allhelgonagudstjänst
4 Alla Helgons dag 10.00 Mässa
12 22:e sön e trefaldighet 10.00 Mässa
19 Söndagen f domsöndagen 10.00 Gudstjänst
26 Domsöndagen 10.00 Mässa
29 onsdag 19.00 Andrum
 
DEC  
3 1:a söndagen i advent 10.00 Familjegudstjänst. 
 Kyrkokören och barnen i barnverksamheten 
 medverkar.

VILLSTAD KYRKA
GUDSTJÄNSTER 

 

MAJ
3 12:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
17 14:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsgudstjänst 
 med musik.
24 15:e sön e trefaldighet 10.00 obs! tiden. Mässa.

OKT  
1 Den Helige Mikaels dag 18.00 Kvällsmässa
8 Tacksägelsedagen 18.00 Kvällsgudstjänst 
15 18:e sön e trefladighet 18.00  ”Tystnad, tankar och 
 toner” -  en stilla stund med meditation och musik.
22 19:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsmässa
29 20:e sön e trefaldighet 18.00 Musikgudstjänst

NOV  
3 fredag 14.00 Välkommen till en stunds stillhet. 
 Orgelstund och andakt kl. 14, 15 och 
 16. Kaffeservering
5 Alla själars dag 16.00 Allhelgonagudstjänst. 
 Kyrkokören.
12 22:e sön e trefaldighet 18.00 Kvällsgudstjänst
19 Söndagen f domsöndagen 18.00 Kvällsmässa
26 Domsöndagen 18.00 ”Tystnad, tankar och toner” 
 -  en stilla stund med meditation och musik.

DEC  
3 1:a söndagen i advent 18.00 
 Kvällsmässa med 
 Vi vill sjunga-kören.

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress S. Kyrkogatan 7, 333 32 
Smålandsstenar - Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/villstad

Husförhör

Med  hösten kommer också 

husförhören i de olika rotarna. Se 

affischer och annonser i tidningarna 

för tid och plats i just din närhet.

Körerna startar igen!

Kyrkokören: 29 augusti 19.00

Vi vill sjunga-kören: 6 september 19.00

Välkomna gamla som nya körsångare!
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Missionsauktioner
Förutom försäljning blir det andakt, kaffeservering och lotterier. 

11 november kl 14.00 i Kållerstad församlingshem
25 november kl 14.00 i Reftele församlingshem
1 december kl 18.30 i Ås kyrka.

Välkomna
 / Syföreningarna i församlingen.

Baka bröd i stenugn
Kom med och baka till missionsauktionerna i Reftele och Ås 
hemma hos Hans Johansson i Mellby. 
Bakning inför Reftele missionsauktion den 25 november blir 
samma dag kl 09.00. Bakningen inför Ås missionsauktion 
den  1 december kl 13.00. Info och anmälan: Hans Johansson 
070-58 11 772. Anmälan senast 17 november respektive 24 
november. Först till kvarn  gäller.

20 maj konfirmerades i Reftele kyrka följande ungdomar i vår församling:

Allhelgonahelgen
3 november – fredag
14.00-17.00 Öppen kyrka med musik i Reftele kyrka och 
kaffeservering i Sockenstugan
16.00-19.00 Öppet församlingshem med musik och 
kaffe i Ås kyrka
19.00 Minnesgudstjänst i Ås kyrka, sångmedverkan, 
Gunilla Jarl

4 november – Alla Helgons dag
18.00 Gudstjänst i Reftele kyrka, sångmedverkan, 
Anna-Karin Gabrielsson

5 november – Alla Själars dag
16.00 Minnesgudstjänst i Kållerstad kyrka, Cantuskören, 
Gunilla Jarl. Kaffeservering i församlingshemmet från 14.45.
18.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör, 
Gunilla Jarl

Sopplunch  6/9, 20/9, 4/10, 

18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 

6/12 (julbord anmälan)

Bakre raden: Rasmus Mauritsson, Simon Englund, Linus Davidsson, John Svensson, Hugo Nilsson, Joel Berntsson, William Rohdin, Alfred Axelsson. 
Mittenraden: Ledare Anna Grahn, Ledare Lisa Josefsson, Agnes Venholen, Leen Alhosari, Emma Liljedahl, Edit Liljekvist, Ledare Annie Claesson, Ledare 

Caroline Söderblom, Ledare Gunilla Jarl. Sittande: Lydia Ståhl, Molly Penny, Annie Ståhl, Nowa Wilbertsson, Amanda Rüssel, Tilda Ahlsteiner.
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Gilla oss på
FACEBOOK
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3/10
Ås/Dravö rote hos Gerd och 
Sune Hallberg, Solhöjden.

5/10
Mellby rote hos Victoria 
Krondahl och Jan Hansen,Backegård 3

10/10
Södra roten/Segerstad hos 
Margareta Ling, Boaryd 1.

17/10
Draftinge rote-Skoghem. 
Värdar: Helen och Lasse Carlsson.

18/10
Kyrkroten hos Sara och 
Daniel Aronsson, G:a Prästgården.

23/10
Kållerstad rote hos Ingrid 
och Lennart Andersson, Horsöja 1.

24/10
Sunnaryd rote hos Per-Anders 
Greek, Holmen 2.

7/11
Dye/Flahult rote hos Håkan 
och Helene Englund, Ingarp.

Vecka 35 börjar 

våra barn och 

ungdomsgrupper i 

församlingen. För mer 

info se på hemsidan.

10/11
Vä rote hos Peter och 
Caroline Ståhlberg, Grogård.

10/11
Väcklinge rote hos Nils-Gunnar 
Petersson och Karin Helmius, 
Stackgärdet.

13/11
Svanaholm rote hos Anita och 
Göran Eriksson, Österlid.

14/11
Nennesmo rote hos Karin och 
Anders Bergman, Solsäter.

16/11
Röpplinge rote hos Märta 
Lust, Stålebo Mellangård.

19/11
Reftele tätort i församlings-
hemmet. Börjar med Gudstjänst kl 
18.00. Därefter följer husförhöret. 
Värdar: FH syförening.

28/11
Karaby rote hos Håkan Josefsson, 
Backen 1.

Att låna
Västbo Sankt Sigfrids församling har en 
dopklänning för utlåning. Kontakta någon 
av personalen så hjälper vi till att förmedla 
den. Det är gratis att låna dopklänningen.

Stickcafé 18.00-20.30
28/8 Reftele
25/9 Ås
30/10 Reftele
27/11 Kållerstad

Välkommen till våra körer
Reftele kyrkokör övar i Reftele 
församlingshem tisdagar 19.30, start 5/9
Cantuskören övar i Ås kyrka onsdagar 19.30, 
start 6/9
Alla sångare hälsas välkomna 
/Hedvig , Petra
 

Musikcafé 23/9 kl. 15.00
Reftele kyrkokör anordnar musikcafé i 
Reftele församlingshem. Välkomna!

Daglediga Reftele kl 15.00

13/9 Församlingshemmet, 11/10 Missionskyrkan

8/11 Församlingshemmet, 13/12 Missionskyrkan

Husförhör hösten 2017
Då är det åter dags att mötas för husförhör, 
en tradition som funnit sedan 1600-talet i vårt 
land. Årets tema är ”Satsa på hoppet! ”

Husförhörspsalmen i år blir ”Vilken vän vi har 
i Jesus”, nr 48 i psalmboken. Vi samlas kl.19.00 
om inget annat anges. På förhand vill vi tacka 
alla värdar som öppnar sina hem för dessa träf-
far. Varmt välkomna på årets husförhör.

/Lina Mayïm och Annika Källner
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GUDSTJÄNSTER
AUG 27 11:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, kapellet, Ås kyrka. 
   19.00 Gudstjänst Reftele församlingshem 
    Samtal kring livets pärlor, 
    Frälsarkransen, från 17.30
SEPT 3 12:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Kållerstad kyrka, Kyrkkaffe
   15.00 Ekumenisk gudstjänst i Lilla Segerstads missionshus, 
    Servering. Musikmedverkan: Jonas Persson
 10 13:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, kapellet Ås kyrka, Kyrkkaffe
   18.00 Körkonsert ”Förklädd Gud” med oratoriekör 
    och orkester i Reftele kyrka, Entréavgift 100 kr
 17 14:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Reftele kyrka, Kyrkkaffe
   15.00 Gudstjänst Ås kyrka 
 24 15:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Kållerstad kyrka, Kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst Reftele kyrka 
OKT 1 Den helige Mikaels dag 10.00 Högmässa, Reftele kyrka, Kyrkkaffe
   15.00 Familjegudstjänst i Ås kyrka, Barnmusikalen Himlabus och 
    bibelutdelning till församlingens 4-åringar. Kyrkkaffe.
 8 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Ås kyrka. 
    Cantuskören. Kaffeservering och skördeauktion.
   16.00 Gudstjänst Reftele kyrka, Reftele kyrkokör. 
    Kvällsmat och skördeauktion
 15 18:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Reftele kyrka, Kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst kapellet Kållerstad kyrka
 22 19:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Ås kyrka, Kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst Reftele församlingshem
    Samtal kring livets pärlor, Frälsarkransen, från 17.30
 29 20:e sön e Trefaldighet  10.00 Högmässa, Reftele kyrka, Kyrkkaffe
   19.00 Gudstjänst, Ås kyrka
NOV 3 Fredag 14-17 Öppen kyrka i Reftele, Kaffservering i Sockenstugan.
   16-19 Öppen kyrka i Ås, Kaffeservering.
   19.00 Minnesgudstjänst Ås kyrka
    musikmedverkan: Helene Englund och Anna Klasson
 4 Alla helgons dag 18.00 Gudstjänst, Reftele kyrka
    musikmedverkan: Knut Venholen och Stefan Liljekvist
 5 Sön e alla helg. dag/Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst Kållerstad kyrka, Cantuskören. 
    Kaffeservering i församlingsghemmet från 14.45.
   18.00 Minnesgudstjänst i Reftele kyrka, Reftele kyrkokör
 12 22:e sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa, Reftele, Kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst kapellet Ås kyrka
    Samtal kring livets pärlor, Frälsarkransen, från 16.30
 19 Söndagen före Domsöndagen 10.00 Högmässa, kapellet Ås kyrka, Kyrkkaffe
    18.00 Gudstjänst Reftele församlingshem, 
    Husförhör Reftele samhälle. Kaffeservering.
 26 Domsöndagen 10.00 Högmässa, Reftele kyrka, Kyrkkaffe
   18.00 Gudstjänst kapellet Kållerstad kyrka, 
    Samtal kring livets pärlor, Frälsarkransen, från 16.30
DEC 1 Fredag 18.30 Adventsgudstjänst Ås kyrka, musikmedverkan: fam. Bertilsson
    Missionsauktion, kaffeservering och lotterier.
 3 1:a advent 10.00 Gudstjänst Reftele kyrka, 
    Reftele kyrkokör. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
    18.00 Mässa Kållerstad kyrka, Cantuskören
    19.00 Gudstjänst på Stora Segerstad, sång Yvonne Lindström, Kaffeservering

Pastorsexpeditionen är öppen: Onsdagar kl. 10.00-12.00  - Växel tel: 0371-836 50  - Besöksadress Storgatan 54, 333 75 Reftele
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vastbosanktsigfrid
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5 minuters paus – att stanna till 
inför det som är viktigt i livet    
om prioritering, hälsa, stress, stresshantering 
och livsstrategier 

Diakonin i pastoratet inbjuder till en föreläsning av Cajsa Tengblad. 
Cajsa bor med sin familj i Kaxholmen, utanför Huskvarna. Hon 
beskriver sig själv som kreatör, inspiratör och entreprenör och 
hennes föreläsningar fokuserar kring hälsa, självbild och relationer. 
Cajsa är en personlig och ärlig föreläsare som pratar både om det 
härlig och det besvärliga i livet.

Datum: 19/9 
Tid: kl.18:30 
Plats: Anderstorps församlingshem

7 maj anordnade pastoratet en barndag i Reftele 
kyrka med temat Astrid Lindgren. Vi övande sånger, 
hade sakletning, fikade tillsammans och avslutade 

med en familjegudstjänst för stora och små.

Barndag i Reftele kyrka

Biljettpris: 100 kr (gärna jämna pengar). 
Biljetter köps på plats från kl. 16.45.
Arr. Gislaveds pastorat och Sensus

Konsert ”Förklädd Gud”
Söndag 10 september kl.18.00 i Reftele kyrka

Medverkande: Västbo Oratoriekör, Laine Quist sopran, 
Ove Gotting bas samt orkester.
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Suomenkielistä / 
Finska samlingar under hösten 2017
• Miestenpäivät / finska mansdagar 1-3/9, Björkhultet
• Lauluryhmän harjoitukset / sånggruppens övningar, 
 start 6/9 kl. 18 i Gyllenfors församlingshem, Palmers. 
 Uudet laulajat tervetulleita.
• Lauantaitreffit / lördagsträff 16/9 kl. 14, 
 Centrumkyrkan, tema: ”Finland 100 år”.
• Messu Gislavedin kirkossa / mässa 7/10 
 kl. 14 i kyrkan, Thärnold, Palmers, sånggruppen
• Messu Gislavedin kirkossa / mässa 3/12 kl. 14 i kyrkan
• Joulujumalanpalvelus Gislavedin kirkossa / 
 julgudstjänst 25/12 kl. 10 i kyrkan
 Lisätietoa toiminnasta / Info om verksamheten: 
 Anna-Liisa & Arto Kantola, 0371-137 29

Soppluncher i Gislaveds 
församlingshem
Tisdagar kl 12-13. Pris 50 kr.
Inled gärna med en stunds orgelmusik 
i Gislaveds kyrka kl 11.30.

12 september
10 oktober
7 november
5 december
Välkomna!
PS! Under våren har överskottet 
6850 som vi skänkt till Svenska 
kyrkans internationella arbete, 
Barncancerfonden och Min stora dag.

Vi sänder en hälsning till dig som 
drabbats av sorg. 
En av de svåraste upplevelserna i livet är att förlora en nära 
anhörig och att vara i sorg innebär en stor påfrestning. Sorgen är 
en naturlig reaktion på att den person som var så betydelsefull för 
dig, inte längre finns.

Att dela sorgen med någon annan som är i en liknande situation, 
kan fungera som en hjälp och ett stöd vid bearbetningen av 
sorgen. Vi tror att Gud vill vara med oss genom hela livet och så 
även nu i denna svåra tid.

Vi samlas 6 gånger under hösten med början tisdagen den 12:e 
september klockan 14-16:00 och vi träffas i Biblioteket (Gamla 
lägenheten) i församlingshemmet. Vi bestämmer tillsammans 
tider för de andra fem tillfällena.

Du får gärna ta med Dig en anhörig t.ex. barn, syskon till 
anhörigträffarna. Finns det behov så kommer vi att komplettera 
samlingar även kvällstid. Vi börjar med kaffe/the och smörgås och 
avslutar med en andakt.

Vi samtalar bl. a om: hur har livet varit, hur det blev när döden 
inträffade, sorgens olika faser, hur framtiden ser ut.
Ingen anmälan krävs för några träffar.

Varmt Välkommen.

INBJUDAN till Leva vidare samtal I GISLAVED 2017

Maria Wiss Maria Widermark  
Diakoniass. Präst
0371/83658 0371/83654
maria.wiss@svenskakyrkan.se   maria.widermark@svenskakyrkan.se
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GISLAVEDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
AUG 27 11 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa 

SEPT 3 12 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa, Konfirmandinskr.
 6  18.30 Veckomässa
 10 13 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
 12  11.30 Lunchmusik  
 13  18.30 Veckomässa
 17 14 sön e trefaldighet 11.00  Högmässa
 20  18.30 Veckomässa
 24 15 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa 
 27  18.30 Veckomässa 
OKT 1 Den Helige Mikaels dag 11.00 Familjegudstjänst, Förskolan, Dopkalas
 4  18.30 Veckomässa
 8 Tacksägelsedagen 16.00 Körcafé, Församlingshemmet
 10  11.30 Lunchmusik  
 11  18.30 Veckomässa
 15 18 sön e trefladighet 11.00 Högmässa 
 18  18.30 Veckomässa
 22 19 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa 
 25  18.30 Veckomässa 
 29 20 sön e trefaldighet 11.00 Frälsarkransgudstjänst, Konfirmanderna deltar
NOV 1  18.30 Veckomässa 
 4 Alla Helgons dag 16.00 Orgelmusik  
 5 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst 
 7  11.30 Lunchmusik  
 8  18.30 Veckomässa
 12 22 sön e trefaldighet 16.00 Temagudstjänst dop 
 15  18.30 Veckomässa 
 19 Söndagen f domsöndagen 11.00 Högmässa 
 22  18.30 Veckomässa
 26 Domsöndagen 11.00 Högmässa
 29  18.30 Veckomässa 
 30  14.15 Adventsgudstjänst, Äldreboenden
DEC 3 1 söndagen i advent 09.30 Familjegudstjänst 
 3 1 söndagen i advent 11.00 Högmässa 
 

Gilla oss på
FACEBOOK

Noah Campmany döptes i Gislaveds 
Välkommen att döpa ert barn – eller att själv bli döpt som 
vuxen om du är odöpt!  Till barnen finns dopklänning att 
låna. Även vita kläder för vuxna om man vill, eller så 
använder man vanliga kläder. Självklart kan man gratis 
ha dopfest i församlingshemmet.

Språkcafé börjar

5/9 kl. 18-20.00 

Du behövs i mötet med våra 

vänner från andra länder.

Kyrktaxi

Ring 0371-80 000 

Boka kyrktaxi

Kostnad: 10 kr



ÄR DU MED PÅ NÄTET?
                 Allt detta finns i vårt pastorat, varje församling är unik, håll utkik     på hemsidan och i Kyrkdörren vad din församling har att erbjuda.

BARN
Stor & liten med föräldrar
Babyrytmik
Babycafé
Öppna förskolan
Miniminiorer
Kyrkans barntimmar
Kyrkis 
Lillringen
Miniorer tex Måndax, Himlaväsen
Juniorer tex Äventyret, Himlaskoj
After-school
Läxläsning
Skolsamarbete tex jul och påskvandring

UNGDOM
UMIV- unga medarbetare
Kyrkans Ungdom

KONFIRMANDER
Bild från storträff???

KÖRER
Kyrkokörer
Barnkör
Kyrkans sånggrupp
Gospelkör
Lovsångsgrupper

Förskolekör
Oratoriekör
Damkör
”Vi vill sjunga kör”
Psalmkör

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänster har vi många…
Tex Musikgudstjänster, Spagettigudstjänst, 
Ekumeniska gudstjänster, mässor, Bara vara 
med-gudstjänst, Andakter på vårdboende

SORGEGRUPPER
Leva vidare grupp
Samtal om sorg

SYFÖRENING
Arbetsförening
Damträffar
Syförening

KYRKLIGA HANDLINGAR - 2016
Gudstjänster: 860 st
Döpta: 142 st
Konfirmerade: 114 st
Vigslar: 44 st
Begravningar 201 st
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ÄR DU MED PÅ NÄTET?
                 Allt detta finns i vårt pastorat, varje församling är unik, håll utkik     på hemsidan och i Kyrkdörren vad din församling har att erbjuda.
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MUSIK
Orgelelever 
Sångelever
Musikmässor
Musikgudstjänster
Konserter med inträde
Sommarmusik

FÖRSKOLOR
Förskolan Arken i Anderstorp
Förskolan Änglabus i Gislaved

GEMENSKAP
Soppluncher
Kaffestunder
Dagledigträffar
Kvinnoträffar
Internationella café
Ljugarebänken
Kreativa torsdag
Våffelcafé
Ekumeniskt språkcafér
Mamma- och pappakvällar
Stickcafé
Träffpunkt Månsgatan

IDEELLA MEDARBETARE
Kyrkvärdar
Gudstjänstgrupper

Ekumeniska diakonigruppen
Gentjänsten
Besökgrupp
Gudstjänstvärd
Diakonigrupp
Närmission
Förbönsledare
Kyrkskjuts
Ideella i barn- och ungdomsverksamheten

VUXENFÖRDJUPNING
Husförhör 
Livets pärlor (Frälsarkrans)
Pilgrimsvandring
Församlingskår
Alpha
Beta
Livets frågor
Bibelsamtal
Påskvandring/ Julvandring
Församlingskvällar
Integration (tjejgrupp & språkträning)
Språkcafé

DIAKONI
Hembesök
Födelsedagsuppvaktningar
Själavårdssamtal
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GYLLENFORS KAPELL GUDSTJÄNSTER
SEP 3 12 sön e trefaldighet 18.00 Söndagsmusik 
 17 14 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst, Kyrkoval 
OKT 1 Den Helige Mikaels dag 18.00 Söndagsmusik, Gislaveds gospel 
 15 18 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst 
NOV 5 Alla själars dag 18.00 Minnesgudstjänst, Gislaveds kyrkokör
 19 Söndagen f domsöndagen 18.00 Söndagsmusik 
DEC 3 1 söndagen i advent 18.00 Gudstjänst

Pastorsexpeditionen är öppen: Mån-tors kl 09.00-12.00 och kl 13.00-15.00, fre kl 09.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/gislaved - Besöksadress N. Storgatan 10 -12, 332 30 Gislaveds

Konfirmander fyllde Båraryds kyrka två gånger! 
Anmälan i sista minuten: Tel 0371/83650 eller gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se. Inskrivning söndag 3/9 kl 11 i Gislaveds kyrka.

Var hälsat kors mitt enda hopp! 
Så står det på August Strindbergs gravkors på Solna kyrkogård. Korsets tecken, 

segertecknet, hoppets tecken finns rest kyrkogården på Gyllenfors. Nyrenoverat och invigt. 
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BÅRARYDS KYRKA GUDSTJÄNSTER
AUG
27 11 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst     
SEPT
10 13 sön e trefaldighet 18.00 Samtal under läktaren
17 14 sön e trefaldighet 14.00 Gudstjänst  
24 15 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst     
OKT    
8 Tacksägelsedagen 14.00 Dopkalas 
22 19 sön e trefaldighet 18.00 Mozarts reqviem 
29 20 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst     
NOV    
5 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst 
12 22 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa
26 Domsöndagen 18.00 Samtal under läktaren      
DEC     
3 1 söndagen i advent 13.00 Musikgudstjänst,
   Manskören

Soppluncher i Båraryds församlingshem

Början klockan 12.00

den 19 september 

den 17 oktober      

den 14 november 

(anmälan till decemberlunchen)

Pris: 50 kronor

 
den 12 december – serveras Julinspirerat, 

pris 100 kr, anmälan.

Anmälan, som är bindande, tidigast på 

sopplunchen 14 november (max 75 personer)

Båraryds kyrkokör i en musikgudstjänst inför sommaren
En av alla våra körer sjunger med glädje och vi njuter av akustiken i Båraryds kyrka. Sugen på att dela sångglädjen? 

Kontakta våra musiker! Det finns plats för både unga och gamla, små och stora i våra olika körer!
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VÅTHULTS KYRKA GUDSTJÄNSTER
SEPT
3 12 sön e trefaldighet 14.00 Tårtbuffé, Sanna Fröne
17 14 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa, Kyrkokören, Kyrkoval  

OKT     
1 Den helige Mikaels dag 14.00 Familjegudstjänst, Dopkalas
15 18 sön e trefaldighet 18.00 Mässa, Kaffe och fralla

NOV    
4 Alla helgons dag 16.00 Gudstjänst, Kyrkokören, Med ljuständning
12 22 sön e trefaldighet 18.00 Mässa, Kaffe och fralla
25 Lördag 14.00 Auktion, Församlingshemmet
26 Domsöndagen 11.00 Högmässa

DEC    
3 1 söndagen i advent 9.30 Gudstjänst, Glögg och pepparkakor

VÅ
TH

U
LT

Friluftsgudstjänst
I höst har vi många fina kyrkor att fira 
gudstjänster i. Skydd mot regn, kyla och 
vind. Men vi minns också sommarens 
fina gudstjänster i Guds fria natur. 
Som i Gulleryd på pingstdagen med 
liljekonvaljer, fågelsång och människors 
psalmsång.

Emil Johansson döptes i Våthults kyrka
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AUG
27 11 sön e trefaldighet 16.00 Gudstjänst, på vinden 
SEPT
10 13 sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst 
17 14 sön e trefaldighet 9.30 Gudstjänst, Kyrkokören, Kyrkoval
24 19 sön e trefaldighet 16.00 Gudstjänst 
OKT    
8 Tacksägelsedagen 11.00 Familjegudstjänst, Dopkalas
22 19 sön e trefaldighet 18.00 Gudstjänst
NOV    
4 Alla helgons dag 18.00 Gudstjänst, Kyrkokören, med ljuständning
19 söndgen före domsöndagen 11.00 Gudstjänst 
26 Domsöndagen 9.30 Högmässa 
DEC    
3 1 söndagen i advent 11.00 Gudstjänst, Kyrkokören, Kyrklunch

Friluftsgudstjänst vid 
Gäddviken 
Midsommardagen bjöd på lagom 
svenskt midsommarväder. 
Fast det blåste… Sofia Willstrand, 
Oscar Knutsson och Ingemar Nilson 
hade ändå medvind i ryggen! Nu 
längtar vi efter ännu fler gudstjänster 
i höst i kyrkans varma lugna famn.

Dopklänning
Himlens kläder när man döps, konfir-
meras, är prästklädd och 
ofta som svepning vid en begravning. 
Allt hänger ihop. Låna gärna kyrkans 
dopklänningar vid dop! Det finns i 
nästan alla kyrkor. 
En fin och trygg symbolik.
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Välkommen... 
Åsa Martinsson välkomnar diakon 
Agneta Zeidan och önskar henne 
lycka till med sitt arbete i vår 
församling. 

Rädda barnen...
ordnar kyrkkaffe och 
insamling till förmån för 
världens barn söndagen 
24 september.

Allhelgona
Öppna kyrkor fredag 3/11 kl 15-18 
vid allhelgona.Alla våra kyrkor är 
öppna. Kom in och tänd ett ljus, prata 
en stund eller bara sitt ner i stillhet.
Servering , andakt, musik

Öppet hus på Mogatan börjar 6 sept.
Öppet varje onsdag kl 14.30-17.30 tom onsdag 6 
december. Nytt för i höst är att vi också har öppet tre 
lördagar för er som jobbar och går i skolan på onsdagar. 
Välkomna 9 september, 21 oktober, 18 nov kl 10-12. 

Dagledigträffar kl 10.30:
4 oktober i Bjerkesalen Öreryd  Agneta Zeidan
1 november i Stengårdshults församlingshem
22 november i Valdshults församlingsgård Per-Erik Åkermo

Husförhör om Martin Luther och reformationen
7 september i Öreryd
5 oktober i Hestra
19 oktober i Stengårdshult
8 november i Valdshult

Musik ska byggas utav glädje
Vår kör bygger glädje varje tisdagskväll kl. 19.00 i norra Hestra församlingshem. 
Vi börjar tisdag 5e september. Välkommen att vara med!
Mer information? Ring kvanotr Lars palmers, 0370-33 26 45 eller 
körens ordförande Arne Forsgren 070-553 54 12

Andakter på 

Hestragården kl 14.30

14 september

12 oktober – nattvard

2 november – minnesgudstjänst

30 november - nattvard

Nystart av barnkör

Tisdagar kl 16 med start 5 

september.  Från 6 år och uppåt. 

Vi ses i Kyrkstugan i Öreryd.

Lars Palmers 0370-332645

Planerar ni för barndop? 
Vi har dopklänningar att låna ut och 
vill ni låna våra församlingshem för 
dopkalas så är det kostnadsfritt!

Höstterminen 2017
Svenska kyrkans unga och Stor & liten startar sin verksamhet 
v 35. Anmälan behövs för barn/föräldrar som inte var med 
under vårterminen.
Kontakta gärna Maria Kastberg. 0370-332646 maria.
kastberg@svenskakyrkan.se
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Konfirmandernas tack
Till Agneta, Lars, Torbjörn och Hanna. 

”Vi vill tacka för ett lärorikt år. Det har varit roligt och ibland 
jobbigt, men bäst var resan till Shalom. Nu är det över och vi 
är konfirmerade. Känns både skönt och lite tomt. Tack för att 
ni stod ut med oss!” 11mannalaget, Axel, Amanda, Malte, 
Ida, Nora, William, Vilma, Patric, Mathilda, Alfred, Robin

Konfirmation i Stengårdshult 21/5 
Bakre raden: Hanna Delhag, Lars Palmers, Malte Appelquist, Robin Eliasson, Axel Karlsson, Alfred Rosendahl, Patric 

Eliasson, William Kienbacher, Agneta Helge, Torbjörn Andersson
Främre raden: Mathilda Axelsson, Nora Forsgren, Ida Håkansson, Amanda Carlberg, Vilma Landberg.   

Foto: Studiofotograferna
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GUDSTJÄNSTER
AUG 27 sön e trefaldighet   10.00 Gudstjänst, Norra Hestra kyrka. Helge 

SEPT 3 12 sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka  
 3  18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka  
 10 13 sön e trefaldighet 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Hestra Missionskyrka  
 14 Torsdag 17.00 Spagettigudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 17 14 sön e trefaldighet 11.00  Gudstjänst i Valdshults kyrka, Kyrkoval
 17  15.00 Mässa i Norra Hestra kyrka, Kyrkoval
 24 15 sön e trefaldighet 15.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka, Insamlings till världens barn, Kyrkkaffe
 24  18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka  
 27 Onsdag 09.30 Barngudstjänst i Norra Hestra kyrka  

OKT 1 Den Helige Mikaels dag 11.00 Familjegudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 1  18.00 Gudstjänst i Valdshults kyrka  
 8 Tacksägelsedagen 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Öreryds missionskyrka  
 8  18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka, Kyrkkaffe
 13  09.30 Barngudstjänst i Stengårdshults kyrka  
 15 18 sön e trefladighet 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 15  18.00 Mässa i Valdshults kyrka, Kaffe från kl 16.00 
    Vi firar att renoveringen av kyrkan är klar.
 22 19 sön e trefaldighet 11.00 Mässa i Norra Hestra kyrka  
 22  18.00 Gudstjänst i Stengårdshults kyrka  
 29 20 sön e trefaldighet 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 29  18.00 Mässa i Valdshults kyrka  

NOV 3  15-18 Alla våra kyrkor är öppna för ljuständning och andakt  
 4 Alla Helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst i Stengårdshults kyrka  
 4  18.00 Minnesgudstjänst i Valdshults kyrka  
 5 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 5  18.00 Minnesgudstjänst i Öreryds kyrka  
 12 22 sön e trefaldighet 11.00 Högmässa i Öreryds kyrka, Vi firar kyrkans öppnande efter 
    renovering. Primör, trumpet mm.
 12  18.00 Mässa i Norra Hestra kyrka  
 16 Torsdag 18.30 Taizemässa i Norra hestra kyrka,Konfirmander och juniorer
 19 Söndagen f domsöndagen 11.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka  
 19  18.00 Mässa i Stengårdshults kyrka  
 26 Domsöndagen 11.00 Mässa i Norra Hestra kyrka  
 26  18.00 Gudstjänst i Öreryds kyrka 

DEC 3 1 söndagen i advent 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Valdshults kyrka  
 3 1 söndagen i advent 14.00 Gudstjänst i Norra Hestra kyrka  

Pastorsexpeditionen är öppen: Ons kl 10.00-12.00 - Växel tel: 0371-836 50 - Besöksadress Mogatan 17, 335 71 Hestra
Mailadress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se  - Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Gilla oss på
FACEBOOK

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till någon av våra gudstjänster? 

Oavsett var du bor och till vilken gudstjänst du vill 

åka. Karin samordnar chaufförer.

Kontakta Karin Johansson 070-301 48 69
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Söndagen den 17 september 
är det val till Svenska kyrkans 
beslutande organ.
I demokratisk ordning kan medlemmar i Svenska kyrkan som 
fyllt 16 år genom att lägga sin röst och därmed delta i valet av 
ledamöter till kyrkofullmäktige i Gislaveds pastorat,  ledamöter till 
stiftsfullmäktige i Växjö stift och ledamöter till kyrkomötet. 
Demokratin bygger bland annat på att du är delaktig genom 
att använda din rösträtt. Du är varmt välkommen till våra 
röstmottagningsställen med din röst!

Olika möjligheter att rösta
Röstning i vallokal  gör du den 17 september i  det av Gislaveds 
pastorats 11 valdistrikt, som du tillhör. Omkring 30 augusti 
kommer röstkort med posten. På ditt röstkort står vilken lokal du 
ska gå till och vilka tider lokalen är öppen.

Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta. Det kan 
man göra mellan den 4  och 17 september på röstningslokaler i 
vårt pastorat och i hela Sverige. För röstningslokaler i pastoratet, 
se nedan och www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

Om man inte kan ta sig till förtidsröstningslokal eller till 
vallokalen kan man budrösta. Då tar en annan person med 
sig en röstningsförsändelse till röstnings- eller vallokalen. Det 
finns ett särskilt brevröstningspaket som ska användas, och 
särskilda regler gäller.  Brevröstningspaket finns att hämta från 
augusti på pastorsexpeditionen i Gislaved och från 23 augusti på 
expeditionerna i församlingarna.

Vid röstning med bud måste man själv skaffa tryckta valsedlar 
med kandidatnamn för den nomineringsgrupp man vill 
rösta på om man inte vill skriva sitt val av nomineringsgrupp 
och ev. kandidatnamn på de 3 blanka valsedlar som finns i 
brevröstningspaketet.

Förtidsröstning på äldreboenden i 
Gislaveds kommun
På äldreboendena kommer tillfälliga röstningslokaler för 
förtidsröstning att finnas vid ett tillfälle per äldreboende under de 
två veckorna före kyrkovalet. Plats och tid kommer att anslås på 
respektive äldreboende under augusti.

Glöm inte ta med röstkortet när 
du ska rösta!
Även om du är känd för valförrättarna underlättar det om 
röstkortet är med.
Legitimation kan behövas om du inte är känd av valförrättarna.
Vid förtidsröstning och budröstning måste röstkortet vara med.

Om röstkortet förkommit kan ett dubblettröstkort skrivas ut. 
Kontakta pastorsexpeditionen för information och beställning, 
telefon 0371-83650 eller nils.stenlund@svenskakyrkan.se.
I samtliga kyrkor som ligger vid en vallokal kommer gudstjänst 
att firas under söndagen på tid i anslutning till resp. vallokals 
öppettider. Se predikoturerna i Kyrkdörren eller i ortspressen. 
Valnämnden i Gislaveds pastorat

Förtidsröstning
Gislaveds pastorsexpedition är pastoratets gemensamma 
röstningslokal för förtidsröstning. Välkomna till kyrkans hus. 

Öppettiderna är: 
4 – 8 sept.  10.00 - 14.00
6 sept. även  17.00 - 20.00
9 sept. 11.00 – 13.00
11 -15 sept. 10.00 – 14.00
13 sept. även 17.00 – 20.00
16 sept.  11.00 – 13.00
17 sept.  12.00 – 14.00 och 16.00 – 18.00

Förtidsröstning kan också göras på pastorsexpeditionerna 
på följande orter och tider:
Anderstorp 6 sept. 10.00 - 12.00 
 13 sept.16.30 - 19.00
Burseryd 6 sept. 10.00 - 12.00 
 14 sept. 16.30 -19.00
Hestra 6 sept. 16.30 - 19.00 
 13 sept. 10.00 -12.00
Reftele 6 sept. 10.00 - 12.00 
 12 sept. 17.00 -19.30
Smålandsstenar 5 sept. 16.30 – 19.00 
 13 sept. 10.00 - 12.00

Röstning på valdagen
På valdagen röstar du i den lokal  och under de tider som står 
på ditt röstkort. Vallokalerna finns i församlingshemmen i 
Anderstorp, Bosebo, Burseryd, Båraryd, Gislaved, Gyllenfors,  
Norra Hestra, Reftele, Smålandsstenar, Södra Hestra och 
Våthult. Röstningslokaler finns också valdagen i Valdshult och 
Ås kyrkas församlingslokaler.
Därutöver är pastoratets gemensamma röstningslokal för 
förtidsröster öppen även på valdagen. 
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SOCIALDEMOKRATERNA 
- En kyrka som tar ställning

Närmare 7000 av Socialdemokraternas medlemmar är 
förtroendevalda i Svenska kyrkan, många av oss i den 
lokala församlingen. Vårt personliga engagemang grundar 
sig bland annat på tron på alla människors lika värde och 
religionen som en del av den mänskliga kulturen. Vi tycker 
att den kulturskatt som kyrkan förvaltar måste värnas. 
Det är ett stort ansvar och en viktig angelägenhet för alla i 
Sverige.

En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen och världen. En 
öppen folkkyrka vill vara en del av både samtiden och 
framtiden. Socialdemokraterna vill arbeta för att alla 
medlemmar, även de som inte aktivt deltar i kyrkans alla 
aktiviteter, ska uppleva sitt medlemskap som meningsfullt 
och viktigt.

Särskilt viktiga frågor för oss socialdemokrater i Gislaveds pastorat är:
• All barn-, ungdoms- och konfirmationsverksamhet ska vara avgiftsfri
• Regelbundet erbjuda konfirmationsundervisning också efter 15-års ålder
• Skapa ökad tillgänglighet på kyrkogården 
• Ge möjlighet till begravningsgudstjänster också på lördagar
• Utveckla gudstjänstlivet med mer musik och sång
• Ge fler möjlighet att vara delaktiga i gudstjänsten 
• Arbeta för att införa barnbokslut
• Regelbundet utvärdera medlemsvården

Från vänster: Ture Andersson, Jessica Flod Malmgren, Thomas Bäckström, Marie Johansson, Pelle Gullberg, Ylva Samuelsson, 
Sven Nilson, Lotten Flodström, Josefine Dinäss
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BORGERLIG SAMVERKAN 
i Gislaveds Pastorat

Borgerlig samverkan, i Gislaveds Pastorat, verkar 
genom personer, som engagerar sig för pastoratet och 
församlingarnas bästa. 

Kristen människosyn och demokrati.
Varje människa är unik. Alla människor har lika värde. Den 
kristna människosynen utgör en grund för vårt demokratiska 
samhälle och för jämlikhet. 

Kyrkans medlemmar.
Så många som möjligt av kyrkans medlemmar ska ges 
möjlighet att vara med och känna sig delaktiga. Alla 
medlemmar är lika viktiga oavsett om de är i kyrkan, i 
våra olika verksamheter eller gör kristna handlingar där 
de befinner sig. Mötesplatser och aktiviteter ska skapas 
och formas efter olika behov. Verksamhet måste prövas 
och omprövas så vi har den verksamhet som behövs och 
efterfrågas.

Nya Pastoratet.
Vi har nu blivit ett storpastorat. Vi som nu ställer upp i 
valet har varit med i hela sammanläggningsprocessen. 
Borgerlig samverkan arbetar för att vi ska känna gemenskap 
i hela pastoratet och att församlingarna så långt möjligt får 
bevara sina traditioner och specialiteter. Vi ska dra nytta 
av storskaligheten för att kunna behålla det småskaliga i 
församlingarna.
Frivilliga medverkande, valda till förtroendeuppdrag och 
anställda ska ha samma goda förutsättningar att känna 
tillfredställelse i sin roll.

Frivilligarbete ska uppmuntras och utvecklas.
Vi har och kommer att behöva många frivilliga i många 
olika sammanhang. Frivilliga ska känna att man kan hjälpa 
till med det man kan och i lämplig omfattning.  Man ska 
ha introduktion, kontinuerlig utbildning och stimulerande 
samvaro. 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Borgerlig samverkan i 
Gislaveds pastorat

  1. Jes Hedensted, Gislaved
  2. Jan Andersson, Båraryd
  3. Lennart Persson, Bosebo
  4. Johanna Bondéus, Gislaved
  5. Lars Hagstrand, Bosebo
  6. Majbritt Svensson, Båraryd
  7. Lars Park. Gislaved
  8. Mari Claesson, Båraryd
  9. Ulla Bondéus, Båraryd
10. Fredrik Bondéus, Båraryd
11. Sven Nilsson, Gislaved
12. Marie Bokfors, Gislaved
13. Jonas Natzén. Gislaved
14. Niclas Palmgren, Båraryd

Tillsammans är vi ”Kyrkan” i Gislaveds pastorat och församlingar.
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CENTERPARTIET
- Villstad

CENTERPARTIET
- Anderstorp

Kyrkovalet är i förhållande till andra öppna demokratiska 
val något annorlunda och förtjänar av det skälet lite 
mer uppmärksamhet än vad som varit brukligt hittills. 
Kännetecknande i för Svenska kyrkan är framför allt detta:

• Sveriges största medlemsorganisation med över sex 
 miljoner medlemmar
• Är en betydande arbetsgivare med mer än 
 tjugotusen anställda
• Viktig kulturbärare med sina 3.400 kyrkor varav 
 3.000 skyddas av kulturmiljölagen
• Hyser mängder av kulturskatter, konstverk och 
 nationalklenoder
• Förfogar över ett betydande antal körer och sångare
• Innehar tillgångar på mer än fyrtio miljarder
• Är huvudman för alla begravningar utom i Stockholm 
 och Tranås kommuner

Av detta följer att kyrkovalet 2017 borde röna väljarnas 
uppmärksamhet i högre utsträckning än vad som varit fallet fram 
tills nu. I Gislaveds pastorat kandiderar Centerpartiet både som 
egen nomineringsgrupp (Anderstorp och Villstad) och i samverkan 
med andra nomineringsgrupper. Du har rätt att kryssa för tre 
namn på vår lista. Säkert finns det så många som du tror kan göra 
ett bra jobb som förtroendevald i din församling.

Vi vill uppmana alla röstberättigade att gå till röstlokalen och 
rösta på Era lokala kandidater i kyrkovalet för att på så sätt 
värna om Er lokala församling 
(tillåtet att kryssa upp till 3 kandidater).

I Anderstorps församling vill vi arbeta för att:

• Vår barn- och ungdomsverksamhet får fortsätta 
 utvecklas i den fina anda den gör redan idag.
• Gudstjänster genomförs på andra platser 
 som ex. Mariakapellet, 
 Kyrkans Bygget (utegudstjänst) och äldreboenden.
• Musik- och körverksamheten får en central 
 betydelse i våra gudstjänster och  där lokala förmågor 
 har en naturlig plats i framförandet.
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FRAMTIDENS KYRKA 
- Burseryds församling i Gislaveds pastorat

Vi är en nomineringsgrupp med lokal förankring som samtidigt 
vill verka för sammanhållningen i Gislaveds pastorat. Bildandet 
av pastoratet är en process som nyligen startat. Den kräver 
målmedvetenhet och tydlighet för att lyckas. Enheten i Kristus 
är viktig i alla sammanhang. 

Vi gav kandidaterna till kyrkofullmäktigevalet följande fråga:

”Vilka hjärtefrågor kommer du att arbeta 
extra för om du blir vald?”
Bengt: Skapa goda möjligheter att fira gudstjänst i de olika 
församlingarna. Gudstjänsten är viktigast. Ur den hämtar vi inspiration 
till undervisning, mission och diakoni och kraft att möta vardagen som 
kristna.

Anita: Bibehålla våra kyrkor så att människor i vår prestigefyllda tid 
kan komma och hämta kraft och finna ro och trygghet i Guds ord, inte 
minst i musiken. Verka för ett levande gudstjänstliv där människor är 
delaktiga.

Johan: Främja nytänkandet inom kyrkan, det nya i symbios med det 
gamla och invanda. Att kyrkobyggnaderna sköts och med stolthet 
kan lämnas över till kommande generationer som bygdens andliga 
mötesplatser.

Hannah: En levande kyrka med verksamhet utifrån församlingarnas 
önskemål. Kombinera nytänkande med traditioner. En naturlig 
mötesplats där generationer möts för avkoppling, samtal, sång och 
reflektion.

Hans: För att kunna behålla våra gudstjänstlokaler. Finna ro och tröst i 
både ljusa och mörka stunder.

Anna-Karin: Diakonin är en hjärtefråga. Det behövs kompetent 
personal och engagerade ideella medarbetare som kan vara Jesu 
händer och fötter i vårt pastorat. Arbetet med att möta barn och 
ungdomar är betydelsefullt för hela pastoratet. Barnen är kyrkans 
framtid. 

Claes-Göran: Stimulera delaktighet och ideellt engagemang. Ge 
förutsättningar att fortsätta utveckla en god verksamhet i pastoratets 
församlingar.

Cathrine: Jag brinner för de yngre som behöver få kontinuitet i att 
komma till kyrkan och fira gudstjänst. Även musikverksamheten inom 
de olika församlingarna är viktig för mig.

Leif: Främja en öppen kyrka där alla kan känna sig välkomna samt 
stödja en bra musikverksamhet.

Barbro: En levande bygd med en levande kyrka där tradition och 
nytänkande vävs samman för att möta framtiden.
 

Framför Södra Hestra kyrka syns från vänster övre raden: Bengt Svensson, Johan Nyman, Hans Eriksson,  Claes-Göran Petersson, Leif Petersson
nedre raden: Anita Andersson, Hannah Samuelsson, Anna-Karin Samuelsson, Cathrine Philipsson. Saknas: Barbro Gustafsson

Välkommen till valinformation i Södra Hestra församlingshem 28/8, Burseryds församlingshem 4/9 
eller Gryteryds sockenstuga 5/9. Samtliga möten börjar kl 19.00.
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ANDERSTORP I GISLAVEDS PASTORAT 
- Ett opolitiskt alternativ i valet till kyrkofullmäktige i Gislaveds Pastorat

Vi arbetar för att vår och varje församling i pastoratet 
skall kunna behålla sin särart. Arbetet skall präglas av 
engagemang och delaktighet där ideella krafter får verka 
och bidra. Det är viktigt att förtroendevalda är aktiva i 
församlingsarbetet och gudstjänstlivet för att möta de 
människor vi tjänar.

Engagemang byggs genom delaktighet, vilket vi ser i vår 
Församling liksom i de mindre i pastoratet såsom Bosebo, 
Båraryd, Gryteryd mfl. Det unika i varje församling är 
viktigt och det vill vi värna om. Vi tror oss ha erfarenhet, 
nyfikenhet och mod att våga prova nytt för att utveckla våra 
verksamheter så kyrkan blir en naturlig och viktig del av 
samhällsbilden. 

Man behöver inte bo i Anderstorp 
för att rösta för våra idéer:
Detta vill vi arbeta för i hela pastoratet:

• Ett rikt och regelbundet gudstjänstliv 
 med det kristna budskapet i centrum
• Ett varierat musikutbud
• En satsning på barn- och ungdomsarbete, 
 då dessa är viktiga nu och i vår framtid
• Ett utökat besöksarbete genom att satsa på diakoni.
• En ekonomi i balans där verksamheterna prioriteras.

Stående från vänster Bengt Albrecht, Caroline Falk, Magnus Falk, Magnus Petersson, Christel Heijel, Sven-Erik Karlsson och Conny Heijel
Sittande från vänster Lars Holmberg, Sofia Lindman, Sven Andersson och Maria Nilsson
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KYRKANS FRAMTID I NORRA HESTRA FÖRSAMLING
- Gislaveds pastorat

Vi är en sammanslutning av personer från Norra Hestra församling som vill verka för 
att bibehålla präst, diakon, kantor och vaktmästare knutna till vår församling. 
Vi finns nära dig och vi vill vara Norra Hestras röst i Gislaveds pastorat. 

Övre raden från vänster: Marita von der Luft, Anders Jonsson, Björn Felixson, Ronny Albertsson och Gullan Mann.
Mellersta raden från vänster: Anders Martinsson, Kjell Eberstål, Karin Johansson, Åsa Martinsson Sveningsson och Marie Kam.
Nedre raden från vänster: Rose-Marie Franzén, Jessica Svensson och Carolina Engvall.

I Gudstjänsten vill vi arbeta för:
• en öppen och välkomnande kyrka.
• ett varierande gudstjänstliv.
• regelbundna sång- och musikinslag.
• ett fortsatt utvecklande ekumeniskt arbete.
• en samverkan med föreningarna i bygden.

Med Undervisningens hjälp verkar vi för:
• fortsatt aktivt och engagerat barn- och ungdomsarbete.
• stimulerande konfirmandarbete som leder till en 
 fortsatt nyfikenhet.
• ökat intresse för bibelns budskap.
• en bred och varierande körverksamhet.

Genom Diakonin vill vi:
• möta människan i vardagen.
• visa varandra omsorg och gott bemötande.
• att Diakonigruppens arbete bl a ska handla om 
 besök när det bäst behövs.
• välkomna nyanlända och ge dem en bra start i vår bygd.
• verka för att församlingsexpeditionen ska vara en 
 viktig träffpunkt.
• hålla våra kyrkor öppna.

Genom Missionen stödjer vi:
• det lokala
• det nationella 
• och det internationella arbetet via kollekt och 
 insamlade medel.
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SKA KYRKAN VARA PARTIPOLITISK? 
Nej – Det tycker inte vi! 

Vi i Posk representerar idag tre församlingar i Gislaveds 
pastorat; Gislaved, Villstad och Våthult. Vår önskan är att 
alla församlingar i pastoratet i framtiden ska få partipolitiskt 
obundna representanter i kyrkofullmäktige. Posk lokalt kommer 
att arbeta för att det ska bedrivas god verksamhet i alla 
församlingarna i Gislaveds pastorat.

Posk är även representerat på stift och riksnivå och vi i 
Gislaveds pastorat representeras till stiftsfullmäktige av 
Magnus Ahlström, Villstad. 

Vår vision. POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
– har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap 
som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar 
tydligt om Jesus Kristus.

Våga vara kyrka. Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlings-
gemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Posk 
vill verka för att bygga levande och missionerande församlingar 
på dopets grund. Detta är kyrkans viktigaste uppgift och en 
gemensam kallelse. I en levande församling tar sig tron uttryck 
i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Kristi kärlek driver oss att 
ta ansvar för såväl utvecklingsarbete och katastrofbistånd som 
för en hotande skapelse. 

Mångfald och respekt. De olika kyrkliga traditioner och 
inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom. 
Posk har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i 
en riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas 
av respekt. För Posk är det självklart att alla, oavsett sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas 
med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 

Musik och kultur. Kulturens olika uttryck är en Guds gåva och 
bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. 
Människor uttrycker tro på olika sätt, och det behövs utrymme 
för att tolka tro i samtida kulturliv. 

Ge och ta ansvar. En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska 
kyrkans identitet. Demokrati har sin grund i vår tro på att Gud 
kallar människor till uppdrag och uppgifter i kyrkan och i varje 
enskild kristens ansvar för kyrkan. Svenska kyrkans ställning 
håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till 
ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak 
förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en 
betydande plats. Kompetens, engagemang och ansvarstagande 
är avgörande egenskaper. De unga har en särskild betydelse.

Läs hela vårt program: www.posk.se/program

Anders Oliv, Magnus Ahlström, Inger Elmståhl, 
Anna Lindbäck, Christina Widell, Mona Petersson, 
Bodil Ahlström, Glen Andersson, Arto Kantola, 
Elisabet Åhlin, David Kastberg, Ebbe Falk och 
Christina Norén. Fattas på bilden gör 
Bodil Kjellander och Roland Andersson
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VÄSTBO SANKT SIGFRIDS KYRKLIGA GEMENSKAP 
- Gislaveds pastorat

Vår nomineringsgrupp består av personer 
som är aktiva i vår församling på olika 
sätt. Många har lång erfarenhet av både 
kyrkopolitisk verksamhet och av livet. 

Vi är partipolitiskt obundna och inte knutna till någon 
riksorganisation, utan verkar endast lokalt här i Gislaveds pastorat. 

Vi har genom åren arbetat för att vara ”kyrkan mitt i byn”, där alla 
är välkomna och blir sedda utefter sina förutsättningar. 
Vi tror att kyrkan måste vara där medlemmarna är – både i stort 
och smått. 

Vi är inte rädda för att prova nya lösningar, för att möjliggöra en 
levande kyrka även i framtiden. Ett bra och tydligt exempel på 
detta är Ås nya kyrka, där medlemmar ur vår nomineringsgrupp 
varit drivande under hela projekttiden. Vi jobbar med stormöten, 
där alla som berörs är välkomna. 

Vi vet att de ideella insatserna som burit vår kyrka genom 
århundradena kommer att bli än viktigare i framtiden. Att ingen 
kan göra allt men att alla kan göra något.

Vi vet också att det är våra anställda som samordnar och driver vår 
verksamhet. Vi vill att de anställda ska må bra och trivas på jobbet. 
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för de som söker sig till 

tjänst inom kyrkan.  Att ta tillvara utmaningen med framtidens 
rekryteringar på lokalplanet är en viktig uppgift. 

Vi ser möjligheterna i Gislaveds pastorat. Tillsammans är vi starka. 
Vi delar med varandra, både resurser men också bra arbetssätt 
och idéer. I gemenskapen får vi kraft och möjlighet för varje 
församling att utveckla sin egen särart för att få våra medlemmar 
att känna sig hemma och vilja delta i kyrkans liv, både när livet är 
enkelt och när det blir svårare. 

Västbo Sankt Sigfrids kyrkliga gemenskap 
i Gislaveds pastorat värnar om:

- församlingarnas särart 
- de ideella medarbetarna 
- vilan i vardagen och det lilla, enkla sammanhanget. 

Vi vill ha en kyrka där alla får vara med. Där ditt arbete som 
ideell medarbetare värdesätts, och dina idéer tas tillvara. Där 
verksamheten står i centrum, och vi vandrar tillsammans i Guds 
och Jesu namn, alla efter sina förutsättningar. 

Vi vill ha en kyrka där vi får vara oss själva - där medlemmarnas och 
medarbetarnas särskilda förmågor berikar och förgyller. 

”Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem (Matt 18)”

Mats Klang, Björn Martinsson, 
Emil Johansson, Knut Venholen, 
Patricia Hernod, Ewa Martinsson, 
Birgitta Samuelsson, Ann Nilsson, 
Johanna-Maria Johansson, 
Berit Hellman, Gudrun Krabb, 
Henrik Hallberg



Varje församling, kyrka eller anställd 
nås via telefon 0371-836 50 Box 83, 332 22 Gislaved
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I midsommarveckan var det under tre dagar minior- och juniorläger på kontraktsgården i Kulltorp. 
60 st barn lekte, paddlade kanot, badade, pysslade och fick veta mera om skapelsen – både vad det står i bibeln 

och vad vi kan göra idag. Vädret hade vi också tur med.


