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Kyrkoherdens sida
Ni utstrålar vilja och glädje, fortsätt med det! Arbetslaget
utgörs av människor med stor kompetens och lojalitet. Det
är alltid lika roligt att möta er. Lekeryds församling har stor
potential att fortsätta vara en levande församling i Guds
trädgård. De präster ni möter i gudstjänsterna är i första
hand komministrarna Ulla Zackrisson och Henrik Jonason,
då min tjänst, som kyrkoherde framför allt är inriktad på det
som har med administration att göra.

Mitt namn är Marie-Louise
Hagberg och jag tjänstgör på
biskopens uppdrag sedan hösten
2019, som tillförordnad
kyrkoherde i Lekeryds församling. Det är ett förordnande
som varar tills en ny ordinarie
kyrkoherde tillträder. För mig är
Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs välkänt sedan många år,
då jag har haft uppdraget som
kontraktsprost i Vista kontrakt
under 15 år, dit Lekeryd,
Svarttorp och Järsnäs tillhörde.

Nu är min önskan att vi tillsammans värnar om vår
församling så inget skymmer det viktigaste av allt, budskapet
om Jesus Kristus, Han som är vägen, sanningen och livet.
Snart går vi in i fastetiden och då börjar Svenska kyrkans
insamlingsperiod till de människor, som lever på randen till
ett värdigt liv. Låt våra gåvor göra evangeliet levande!

Det innebar visitationer och besök i kontraktets församlingar.
Under 28 år var jag kyrkoherde i Skärstad-Ölmstad församling,
som ju är grannförsamling.

Marie-Louise Hagberg
Tf kyrkoherde Lekeryds församling

Att vara kyrkoherde innebär enligt kyrkoordningen att leda all
verksamhet i församlingen, vilket bland annat också innebär
församlingens förvaltning och begravningsverksamhet. Som
kyrkoherde är man självskriven ledamot i kyrkorådet och
arbetsutskottet. När beslut är fattade skall de verkställas,
uppgifter som kyrkoherden ser till blir genomförda. Det är
uppgifter av skiftande karaktär, alltifrån personalfrågor till
renovering av kyrkor och övriga fastigheter. Den primära
uppgiften är ändå att fira gudstjänster, bedriva undervisning,
utöva diakoni och mission.
Till detta behövs både kyrkorådets insikt och vilja och ett
hängivet arbetslag.
Kanske är det en av kyrkoherdens viktigaste roll, att vara
länken mellan kyrkoråd och personal. Här i Lekeryd finns goda
förutsättningar att både kyrkoråd och personal strävar mot
samma mål. För mig är det viktigt att i möjligaste mån ha en
rak kommunikation. Se till att få en fungerande organisation,
som underlättar vårt uppdrag att sprida evangelium. Kring alla
sockenkyrkor i Järsnäs, Lekeryd och Svarttorp finns hängivna
arbetsgrupper, som månar om sin kyrka och verksamhet.

Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:		
Henrik Jonason
Nästa nummer av Kyrknytt beräknas
utkomma till 6 juni 2020
Manusstopp den 3 april.
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Söndag 23 februari

Söndag 12 april

Onsdag 26 februari

Måndag 13 april

Påskdagen -Kristus är uppstånden
11 Påskdagsmässa i Svarttorps kyrka.
Svarttorp-Järsnäs kyrkokör.

Fastlagssöndagen -Kärlekens väg
11 Gudstjänst med Himlagott i Svarttorps kyrka.
Servering av semlor.

Annandag påsk -Möte med den uppståndne
18 Emmausgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Askonsdagen -Bön och fasta
19 Askonsdagsmässa i Lekeryds kyrka.
Svarttorps-Järsnäskören.

Onsdag 15 april

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 1 mars

Första söndagen i fastan -Prövningens stund
11 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Torsdag 16 april

15:15 Gudstjänst på Solgården.

Onsdag 4 mars

Söndag 19 april

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Andra söndagen i påsktiden -Påskens vittnen
11 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Torsdag 5 mars

15:15 Gudstjänst på Solgården.

Söndag 26 april

Söndag 8 mars

Tredje söndagen i påsktiden -Den gode Herden
11 Högmässa med Himlagott i Järsnäs kyrka.

Andra söndagen i fastan -Den kämpande tron
11 Gudstjänst med himlagott i Järsnäs kyrka.

Onsdag 29 april

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 15 mars

Tredje söndagen i fastan -Kampen mot ondskan
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 3 maj

Fjärde söndagen i påsktiden -Vägen till livet
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 22 mars

Jungfru Marie bebådelsedag -Guds mäktiga verk
11 Gudstjänst i Lekeryds kyrka. Lekerydskören.

Söndag 10 maj

Femte söndagen i påsktiden -Att växa i tro
11 Högmässa i Lekeryds kyrka.
18 Vårkonsert i Svarttorps kyrka.
Svarttorp-Järsnäs kyrkokör och Lekerydskören.

Torsdag 26 mars

15:15 Gudstjänst på Solgården. Nattvard.

Söndag 29 mars

Onsdag 13 maj

Femte söndagen i fastan -Försonaren
11 Högmässa i Järsnäs kyrka.

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 17 maj

Onsdag 1 april

Bönsöndagen -Bönen
11 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
15 Avslutning för barngrupperna i Järsnäs kyrka.

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Söndag 5 april

Palmssöndagen -Vägen till korset
11 Familjegudstjänst i Lekeryds kyrka.
Tårtfest och försäljning av hembakat bröd.
Sång av Voices och Pysselkören.

Torsdag 21 maj

Kristi himmelsfärds dag -Herre över allting
11 Friluftsgudstjänst på Svarttorps gamla kyrkogård.
Svarttorp-Järsnäs kyrkokör.
15:15 Gudstjänst på Solgården.

Måndag 6 april

19 Ekumenisk passionsandakt i Lekeryds kyrka.

Söndag 24 maj

Tisdag 7 april

Söndagen före pingst -Hjälparen kommer
11 Högmässa i Järsnäs kyrka.

19 Ekumenisk passionsandakt i Lekeryds kyrka.

Onsdag 8 april

Onsdag 27 maj

19 Ekumenisk passionsandakt i Lekeryds kyrka.

9.00 Veckomässa i Lekeryd kyrkas sakristia.

Torsdag 9 april

Söndag 31 maj

Skärtorsdagen -Det nya förbundet
19 Skärtorsdagsmässa i Svarttorps kyrka. Lekerydskören.

Pingstdagen -Den heliga Anden
11 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Fredag 10 april

Söndag 7 juni

Långfredagen -Korset
15 Långfredagsgudstjänst i Svarttorps kyrka.

För ev ändringar, se ”www.lekerydsforsamling.se”

Heliga Trefaldighets dag -Gud - Fader, Son och Ande
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.
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Diakoni

Suzanne Rosenqvist & Annelie Fornander
Stickcaféet skickade
stickade barnkläder till Karelen
Damerna i församlingens Stickcafé har stickat flitigt till
barnhem i Ryska Karelen. I november skickades åtta stora
flyttkartonger fyllda med stickade barnkläder.
I Stickcaféet syr vi även bl a dopänglar till alla som döps i
församlingen.
För mer information, ring Suzanne 036-858 89

Församlingens julbord
var välbesökt när vi hade det den 5 december.
Gemytligt och med god mat.

"Nu är glada julen slut, slut, slut,
julegranen kastas ut, ut, ut”
Vi ordnade en rolig julgransplundring på Solgården
med dans kring granen, sång av Svarttorp-Järsnäs
kyrkokör och godispåse till alla!

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Quiz och våfflor!
Välkommen till Lekeryds
församlingshem lördag
28 mars kl 15.00! Lätta
frågor, kluriga frågor eller
lite svårare frågor, alla med
tema ”våren” funderar vi
över, samtidigt som vi äter
nygräddade våfflor.
För mer information,
ring Suzanne 036-858 89.

Tack för att du bidrar med kyrkoavgiften så att
vi kan möta människor i alla livets skiften!
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Trivselträff
i Lekeryds
församlingshem
Onsdag 4 mars kl 14.00
i Lekeryds församlingshem
”Sång och Musik med Marianne
Enell”.
Välkommen!
För mer information,
kontakta Suzanne:
036-858 89

Hej där! Nu är det snart dags att anmäla sig till
årets konfirmandläsning!
En tid full av spännande upplevelser. En resa du
inte bör missa!
Varför ska man konfirmeras?
Konﬁrmera betyder att bekräfta. Man kan likna det
vid att trycka ’Enter’ när man i en dialogruta vill gå
vidare.
På engelska står det ofta ’Conﬁrm’. Att konﬁrmera
sig innebär helt enkelt att man vill gå vidare.
Med Livet. Med Gud. Med varandra i kyrkan.
Du har en ﬁn möjlighet att tillsammans med oss
hitta vem du är, vem du vill vara och vad du vill
med livet. Tillsammans med oss kan du gå en bit på
Vägen och lära dig själv mer. Och tillsammans med
oss lära dig mer om Gud. Ensam kan man lära sig
mycket, men ingenting slår att lära tillsammans med
människor som bryr sig om en.

Förutom oss, präst och pedagog, kommer du att möta
ett gäng goa unga ledare! Räkna med aktiviteter och
upplevelser, musik, mat/fika förstås, livsfrågor, diskussioner och läger förstås!
Vi kommer att ses en söndag i månaden (räkna med
heldag)
och en onsdag i månaden ca kl.16-18.
Hoppas ni känner er nyfikna på
att uppleva detta äventyr med oss!
Vi ses!
Hälsningar:
Henrik, Ulla och de unga ledarna

Foto: Henrik Jonason

Anmälan skickas/lämnas,
senast den 1 september till;

Sven
sson

Det finns helt enkelt en massa bra anledningar
till att vara med. Och nästan inga bra anledningar
Telefon till Henrik: 036-858 82, 070-569 71 03

Expeditionen i Lekeryd;
Henrik Jonason
Kyrkvägen 8
56195 Lekeryd

Foto:
Ulf

Under konfirmandtiden får du chansen att åka på
läger, fundera och samtala om livets viktiga frågor,
få veta vad som händer i kyrkan, träffa nya och
gamla kompisar, lära känna Gud litet mer, ha kul,
upptäcka Bibeln, sjunga, ta del av en lång och fin
tradition med mera! Inget är egentligen för litet
eller för stort för att det ska kunna rymmas i konfirmandtiden.

att låta bli! Du måste inte vara kristen och kunna allt
redan från början. Det enda du lovar är att pröva på.

Det går även bra att anmäla via mail:
henrik.jonason@svenskakyrkan.se

Julens
insamling till act

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA

Genom Julens insamling till ACT Svenska kyrkan, har vi i församlingen förmedlat 24 607 kr.
Dessa pengar har kommit in via kollekter, gåvor och aktiviteter
Då man även kunnat swisha direkt till Svenska kyrkan
centralt, alltså inte via vårt egna swish-konto, så vet vi att
summan är högre.
Du vet väl om att du kan lägga din kollekt via vårat swish nr:
123 664 33 24
i samband med Gudstjänsten
Hälsar Kerstin Engstrand, ekonom.

För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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Dopets väg
D

tillsammans för Guds gåva. Det finns ett ordspråk i
afrika; det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Som
enskilda föräldrar är det mycket svårt att kunna räcka
till för allt, inte minst i vårt samhälle. Kristi kyrka är en gemenskap där vi får dela allt i livet. Glädje och sorg och allt
däremellan. Låt oss ta vara på möjligheten att finna stöd i
varandra och Gud på livets väg.

Dopet är en gammal tradition som Jesus
instiftade när han i Matteusevangeliets sista
kapitel säger:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matt 28:18-20)

Att leva i sitt dop
I dopet ber prästen:

Sedan snart 2000 år har människor döpts i Faderns, Sonens
och den Heliga Andes namn. Var och när dopet har skett
har varierat med tiderna.

Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande, och hjälp henne/
honom att dag för dag leva i sitt dop.

Dopundervisning
För att bli döpt blev man först katekumen (från grekiskan
”en som undervisas”) under 2-3 år, så man fick lära sig om
kristen tro innan dopet. Man blev katekumen efter att ha
lärt känna någon kristen, fått en fadder och primsignats
(fått ”första” korstecknandet). Därifrån räknades man tillhöra kyrkan. I kyrkans äldsta tid fick dock de som inte var
döpta, gå ut under nattvardens måltid.

Att leva i sitt dop behöver vi alla hjälp med, och att leva i
sitt dop är att leva det i sin vardag och i sin församling.

Ett exempel på dopfunten som en väg in i kyrkan är att när
dopfuntarna började komma, så var de oftast vid ingången
till kyrkan. Oftast hölls dopet i gudstjänsten, och inte minst
på påsknatten då katekumenerna fick ta dopet, som man
sade. Efter att fram till 1500-talet ha nedsänkts vid dopet,
blev det vanligare med vattenpågjutning som idag, då man
tre gånger häller vatten på barnets huvud. I samband med
detta blev det allt vanligare med dop i hemmet, framför allt
hos de välbeställda.

Läs igenom texten från Matteusevangliet en gång till långsamt. När Jesus talar om de bud som han lärt lärjungarna,
så kan man se hur Jesus sammanfattar buden så här: ”Du
skall älska Herren, din Gud, över allting och din nästa som dig
själv.” Med andra ord; älska den som gett oss livet över
allting och vår medmänniska som oss själva.

Dopen blev ”privata”
På 1900-talet blev det vanligt med dop på sjukhusen eller
på pastorsexpeditionen med bara föräldrar och faddrar
närvarande. Dopet blev en privatsak och tappade sitt sammanhang.

Matteus text i kapitel 28 kallas för missionsbefallningen
och ibland också dopbefallningen. Den är en direkt uppmaning. Vi är alla kallade att gå ut och bära det glada budskapet till våra medmänniskor. Du är älskad, du är sedd.
Av den som är Vägen, Sanningen och Livet själv -Jesus.

Att leva tillsammans
För att orka leva i sin vardag och få kraft och hjälp för
detta, behöver man mat för själen och uppmuntran och
tröst. Det är detta vi tillsammans i församlingen får hjälpa
varandra med.

I församlingen behöver vi hjälpa varandra genom att visa
på vem Gud är och älska honom, älska varandra, och oss
själva, på ett sunt sätt som Jesus vill.

km Henrik Jonason

Men dopet är i Svenska kyrkan vägen in i församlingen.
Vi vill i församlingen ta emot vår nya medlem i en glädjefylld gudstjänst där vi får mötas och glädjas
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Magnus Aronson /Ikon

opet är en speciell och fin högtid för många, där det lilla barnet
får vara i fokus. Vilken glädje!
Som präst är det bland det
finaste man får vara med
om –att bära fram ett barn till Gud.

Tack Magnus! Hej Magnus!
Tack för mig!
Efter 27 år lite drygt och ett 10-tal kyrkoherdar är det dags för mig att säga Tack och
hej då till Lekeryds församling. Att det blev så lång tid är ju ett tecken på att jag trivts
väldigt bra. Mycket har jag fått uppleva: jag har fått lära känna bygdens människor i
sorg och glädje, och jag har fått vara en del av en härlig körsångargemenskap med
både vuxna och barn – att få möta sina före detta barnkörsbarn när de kommer till
dopgudstjänst med sina egna barn är verkligen en speciell känsla. Två orgelrestaureringar och två kyrkorenoveringar har jag också fått vara med om, och när så småningom Lekeryds kyrka också blir renoverad, så förfogar församlingen över tre fantastiskt
fina kyrkorum med utmärkta instrument. Jag tackar er alla, körsångare, församlingsbor, förtroendevalda och inte minst alla mina arbetskamrater för den här tiden och
önskar er alla och inte minst min efterträdare Magnus Åström lycka och välsignelse i
ert fortsatta arbete. /Magnus Engblom
Hej! Jag heter Magnus Åström och är ny kyrkomusiker i Lekeryds församling
sedan årsskiftet.
Jag är född och uppvuxen i Jönköping och musiken har alltid varit mycket
viktig för mig.
Nästan hela mitt yrkesliv har jag jobbat i Kulturskolan, men de senaste åren har jag
bytt inriktning och utbildat mig till kantor på Geijerskolan i Värmland.
De senaste 30 åren har jag bott i Dalarna, men nu återvänder jag till mina hemtrakter
i norra Småland. Det känns väldigt roligt att få jobba i Lekeryds församling. Jag gillar
att spela i kyrkan och får dessutom förmånen att leda Lekerydskören och Svarttorp
Järsnäs kyrkokör. Jag hoppas att vi ses i kyrkan framöver./Magnus Åström

Vårkonsert!

Vill du sjunga i kör?
Lekeryds församling har två barnkörer och
två vuxenkörer.

i Svarttorps kyrka

Pysselkören övar på torsdagar kl 13.00-14.15.
Voices övar på tisdagar kl 14.00-16.00.

Söndagen den 10 maj
kl 18.00

Svarttorp-Järsnäs kyrkokör övar på onsdagar
kl 18.30-20.15.
Lekerydskören övar på torsdagar kl 19.00-21.00.
Tag kontakt med någon av körledarna
Hanna Törngren (barnkörerna)
tel: 070-74 12 904.
eller Magnus Åström (vuxenkörerna) tel: 070-66 90 248.

Medverkande:
Lekerydskören
Svarttorp Järsnäs kyrkokör

Foto: Kristin Lidell /Ikon

Välkommen!

Välkommen!

Ekumeniska samlingar våren 2020

Sopplunch i Svarttorp
25 mars

Ekumenisk bön 19.00
4 mars
Svenska kyrkan. Lekeryds kyrkas sakristia.
1 april
Pingstkyrkan i Lekeryd.
6 maj
Lyktan, Ryd.
6 juni
Sverigebön i Svarttorps Missionskyrka obs! 09.00.
Ekumenisk Bibel och Bön 19.00
19 februari Svenstorps Allianskyrka.
18 mars
Lyktan, Ryd.
15 april
Svarttorps Missionskyrka.
20 maj
Lekeryds Missionskyrka.

kl 12.30-14.00 i Församlingsgården Svarttorp.
Varmt välkommen!

Tack för att du bidrar med kyrkoavgiften så
att vi kan möta människor i alla livets skiften!

Världsböndagen
6 mars
Svenstorps Allianskyrka
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Om fastan

Låt oss:

Att fasta är att avstå från något för att vinna
något annat. Fastan handlar om att få tid för
eftertanke och bön, och tid för att komma
närmare Gud.

fasta från kritik
frossa i beröm

Årets största fastetid är före påsk
Årets största fasta i kristendomen börjar 40 dagar före påsk
och avslutas på påskafton. Varje söndag bryts fastan. Det är
fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man
väljer bort under övriga fastan.
Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick
genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

fasta från självömkan
frossa i glädje
fasta från dåligt humör
frossa i fridsamhet
fasta från förtrytelse
frossa i förnöjsamhet

Under en fasta avstår du från något
Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis,
alkohol, kött, eller något annat.
En kristen fasta kan också handla om att avstå från något
för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som
behöver dem bättre än du gör.
Fastan inleds alltid på en onsdag, men inte på samma datum varje år. Det är när påskdagen infaller som styr när fastan
inleds. Och påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

fasta från avundsjuka
frossa i kärlek
fasta från stolthet
frossa i ödmjukhet
fasta från själviskhet
frossa i hjälpsamhet
fasta från fruktan
frossa i tillit
fasta från missnöjdhet
frossa i tacksamhet

Tre dagars fest före fastan
Den långa fastetiden föregås av tre festdagar, som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med
fettisdagen. (Läs mer om våra högtider på webben, se nästa sida.)

Herre, hjälp oss att fasta så som du vill,
hjälp oss att avstå och dela med oss,
hjälp oss till eftertanke och stillhet och till
fördjupning av vår tro och vara liv.
Led oss på din väg fram till påsken.

Askonsdagen inleder fastan
Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas
askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard (se Om
Askonsdagen).

Amen

Fastan avslutas med stilla veckan
Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Om Askonsdagen
I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst med nattvard. Askonsdagen har fått sitt namn efter
en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom
till kyrkan och lyfte fram sina synder.
Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill, ett
kors av aska i pannan på askonsdagsmässan.

Fastans färger är blå eller lila
Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila. Det
syns till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller
blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och
erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort.

Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep, befriar de
förtryckta, krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige, ge
hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för
dig, och dina sår skall genast läkas
(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 – 8)

Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.
Vi firar vår Askonsdagsmässa den 26 februari i Lekeryds
kyrka kl 19.00. Varmt välkommen då!
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Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Om påsken
Vi befinner oss i slutet av fastan,
i en vecka som kallas för stilla veckan.

Långfredagen – en traditionellt sorgsen dag

Den första nattvarden – sedan grips Jesus
Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela världen varje gång
de firar nattvard med bröd och vin. Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna är den allra första nattvarden.
Senare på natten, när Jesus och hans nära vänner har samlats
i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna.
Det är en av lärjungarna, Judas, som förråder Jesus. Han får
30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar soldaterna
vem Jesus är genom att ge honom en kyss.
Gud är nära oss i nattvarden
När människor firar nattvard, ända sedan den första nattvarden,
blir vi indragna i Jesus död och uppståndelse. Guds närvaro blir
verklighet. Prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi
blod för dig utgjutet.” Det handlar om att Gud lovar att ge oss
förlåtelse och evigt liv.
Skärtorsdag i kyrkan
I de flesta kyrkor firas skärtorsdagsmässa. Trots att den är inledningen till långfredagen ses ändå denna mässa som en glädjens
och festens måltid, som den Jesus firade med sina vänner den
sista kvällen.

Påsken handlar ju om Jesu död, och döden är ju ingenting vi
firar. Därför har långfredagen varit en formell och sorgsen dag i
svensk tradition. För den som är född runt 1900 var långfredagen en dag i absolut stillhet, utan vänner, utan konsumtion och
utan arbete.
Numera utnyttjar många av oss ledigheten för att träffa
människor och göra bra saker av den lediga tiden. Att vi är lediga på påsken är bra för oss, och många förknippar påsken med
vårens start. Det finns inget dåligt med detta, tvärtom är livets
seger över döden både påskens och vårens tema.
På påskdagen firar vi kärleken och livets seger över döden
Men själva firandet då? Det som börjar så hemskt – med sveket
mot Jesus, förhöret, pryglandet, den långa korsvandringen och
döden – slutar med kärlekens triumf: Döden kan inte hålla kvar
Jesus, han uppstår och banar vägen för oss alla att uppstå. När
Jesus uppstår vinner det goda över det onda. Genom Jesus uppståndelse visar Gud att det onda vi gör och som sker hela tiden
är besegrat.

Fotona till vänster och längst upp:
Lekeryds kyrka påsken 2019.
Uppståndelsekorset ovan är från Gamla Kyrkogården
i Svarttorp 2018. Foto: Henrik Jonason.

Skärtorsdagsmässan brukar ofta avslutas med att man dukar av
ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet. Snart
ska det ju bli långfredag.

Texten är hämtad från: https://www.svenskakyrkan.se/hogtider.

Där kan du hitta mer om våra högtider i kyrkan!
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Stå på modets sida!

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Foto: Deborah Rossouw /Ikon

Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro
Bartolomé de las Casas i El Salvador, ett center som
arbetar för att fler, inte minst män, ska inkluderas i
arbetet för att minska det utbredda våldet i delar av Centralamerika. Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar om att
vi alla har rätt att leva i en trygg och säker miljö fri från våld.
Tillsammans med våra partner världen över står Act Svenska
kyrkan på modets sida när människor utsätts för våld,
förföljelse och förtryck.

Genusrättvisa och jämställdhet viktiga nycklar
Förutom den rådande machokulturen bidrar extrem fattigdom,
organiserad brottslighet och stora inkomstklyftor till det utbredda våldet. Act Svenska kyrkan verkar sedan många år i regionen,
och tillsammans med kyrkor och organisationer som Centro
Bartolomé de las Casas, sker ett envetet arbete för att människor
ska kunna leva i trygghet, värdighet och rättvisa i Centralamerika. Genusrättvisa och jämställdhet är viktiga nycklar för att nå
dit. Arbetet sker utifrån ett brett perspektiv som inkluderar kvinnor, män, ungdomar och barn.
Positiva resultat
Larry menar att det finns väldigt mycket kvar att göra, men han
ser en förvandling hos många av dem han möter.
–Till en början anser många män att genusrättvisa inte har
med dem och deras liv att göra, inte ens med kvinnorna i
deras närmaste närhet. Men allteftersom inser de flesta att
det är dem själva som spelar huvudrollen, och många väljer att ta en aktiv roll för att stötta kvinnorna i sin närmaste
omgivning.
Och han möter också många kvinnor som tagit kontroll över
sina liv genom att börja fatta egna beslut.
–När en kvinna börjar fatta sina egna beslut blir hon en
mäktig kvinna. Hon blir en kvinna som är stolt över sin
kultur, sitt liv och sin familj. Det finns ingenting som gör
mig mer passionerad.

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Larry Madrigal bor i El Salvador, ett land som tillsammans med
Guatemala och Honduras tillhör några av världens mest våldsamma länder. Våldet drabbar framförallt unga män, men även
kvinnor och barn. Könsbaserat våld är vanligt i regionen och
varje år mördas hundratals flickor och kvinnor, oftast av makar,
exmakar eller pojkvänner.
Larry blev tidigt medveten om den negativa inverkan som
den utbredda machokulturen och stereotypa könsroller har på
samhället och ville göra något åt det. Han växte upp med en
stark mamma som arbetade för mänskliga rättigheter och när
han började studera teologi upptäckte han en motsägelse mellan
sin mammas kamp och det liv hon levde och det han fick lära
sig genom teologin.
-Jag insåg att män behövde någon som skildrade dem och
maskuliniteten. Och det var då jag verkligen fastnade.
Männen är en del av problemet och kan därför vara en del
av lösningen
En viktig aspekt för att uppnå genusrättvisa och minska
våldet är att inkludera fler, inte minst männen, i arbetet.
–Män är en del av problemet och kan därför vara en del av
lösningen, säger Larry.
Många män, både unga och vuxna, har utbildats i frågor som
rör jämställdhet och genusrättvisa, men också inom frågor som
rör mäns självkänsla och förebyggandet av våld mot kvinnor.
Stort fokus ligger på att synliggöra den machokultur som genomsyrar regionen och som är en stor källa till våld. Bland annat
genom utbildningar och samtalsgrupper där det skapas utrymme för reflektion och där stereotypa könsroller lyfts, vänds och
vrids på för att visa på dess negativa inverkan.

Vad som återstår är framtiden!
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Om pingsten

Inget kan skilja oss från Guds kärlek
När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom många år senare beskriver han Guds hjälp och kärlek väldigt starkt.

Pingsten är den heliga andens högtid. En högtid där
vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland
oss och inom oss. Den heliga anden är Guds
osynliga närvaro.
Anden kommer!
Innan Jesus lämnade jorden på Kristi himmelsfärdsdag berättade han för lärjungarna att de inte skulle att bli övergivna. Jesus
förklarade att vi människor skulle få en hjälpare, en sanningens
ande som ska vara hos oss för alltid.
Tio dagar efter Kristi Himmelsfärd firar vi därför pingst.
Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos oss.

Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

”Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter,
varken något som finns
eller något som kommer,
varken krafter i höjden
eller krafter i djupet
eller något annat i skapelsen
skall kunna skilja oss
från Guds kärlek
i Kristus Jesus,
vår herre.”

Illustration: Johanna Kallin /Ikon

Anden finns i våra liv
Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets
grund. Gud är både lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt.
Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se hur träd böjer
sig för vinden men vi ser inte själva vinden. På samma sätt är det
med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna av
anden i våra liv.

Romarbrevet 8:38-39

FASTEAKTIONEN 2020

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

STÅ PÅ
MODETS SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
svenskakyrkan.se/act
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Höstens och vinterns

BAND
ANEBY SYMPHONIC
Tacksägelsedagen

Höll en fantastisk konsert
r.
i Svarttorps kyrka den 6 oktobe

Foto: Henrik Jon
ason

Tacksägelsedagens gudstjänst i oktober firades i
Järsnäs kyrka med skördefest. I koret var framdukat
det marken frambringat genom människors arbete
och gudomlig välsignelse.
Svarttorp-Järsnäs kyrkokör var i högform och rev
ned två spontana applåder med sina latinamerikanska rytmer.
Vår kyrkoherde Ulf Svensson avtackades för sin tid i
församlingen.

Foto: Bengt Ericsson

Efter gudstjänsten följde kaffe med smörgåstårta
i församlingshemmet och därefter auktion på de
skänkta gåvorna. Vår präst Henrik svingade med
fasthet, inte klubban utan en träsked och anbuden
föll tätt. Ostkakorna nådde nya toppriser. Auktionen
inbringade 8275 kronor, varav hälften på Swish, och
denna summa förmedlades till kyrkans internationella arbete. Varmt tack till givare och köpare.

Luciakonsert

Wille Åhlin
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Foto: Bengt Ericsson

ateljé
boms foto
Foto: Kind

I december hade Voices och Pysselkören en luciakonsert där vi samlade in Foto: Erik
a Za
nde
pengar till Svenska kyrkans julkampanj.
Måndagsklubben och Onsdagsklubben
framförde julbudskapet i form av ett
bildspel, och Kvällssyföreningen stod för
fika och lotterier.

Trivselträff med
Alf Henrikssontema

Den 6 november var det Alf Henriksson
-tema
med film, sång och dikter i Lekeryds förs
amlingshem.

Foto: Erika Za
nder Lutgår
d

nder Lutgård
Foto: Erika Za

Foto: Henrik Jonason

återblickar 2019-2020

Konfa i
Järsnäs
Unde

s amheten
Barnverk

r Allhelg
Glädje mött onahelgen!
e
eftertänksa sorg och
mhet.

Foto: Henrik Jonason

Foto: Henrik Jonason

n i grupperna!
har många bar

Pysselkören och
Voices

nst
sjunger vid Kyndelsmässgudstjä
och
med dopängels-utdelning
glassfest.

Julotta
Julotta i Järsnäs kyrka på juldagen!

Svarttorp-Järsnäs kyrkokör
Sjöng på trettondagen i Järsnäs kyrka under ledning av
Yvonne Fritsell.
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Foto: Bengt Ericsson

Foto: Yvonne Fritsell
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Magnus Åström
vår nya kantor, mottogs i
Lekeryds kyrka den 9
februari! Vid hans sida står
hustrun Eva.
Foto bakgrund: Linda Mickelsson /Ikon

Barn, familj & ungdom!
Jesus sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.”

– barnens egen gudstjänst

Ungefär en söndag i månaden har vi Himlagott!
Detta är egentligen en vanlig gudstjänst, men på Himlagott händer det på barnens sätt.
Vi är först med i gudstjänsten tillsammans med alla andra men efter en stund,
när det börjar bli lite spring i benen, går barnen in i sakristian för att
fortsätta sin egen gudstjänst. Där berättar vi från bibeln på olika sätt.
Ibland med hjälp av bilder som flanellograf, ibland berättar vi med
lego-gubbar, och ibland får barnen själva vara med i berättelsen och
agera i drama.
Efter berättelsen blir det tackbön och förbön och då
skickar vi runt vårt ”böne-hjärta”. När vi håller upp
den glada sidan tackar vi för det vi är tacksamma för,
och när vi håller upp den ledsna sidan ber vi för det
som vi eller andra vi känner behöver hjälp med.
Sedan behöver vi göra något med våra händer, så då
pysslar eller ritar vi något som hjälper oss att komma
ihåg vad vi pratat om. Förra terminen gjorde vi en hel
bok som handlar om det vi pratat om.
Efter gudstjänsten är det lunch för alla, både de som varit
med på Himlagott och för de som varit på den vanliga
gudstjänsten. En härlig stund med gemenskap för alla
åldrar.

Välkommen att vara med på vårens Himlagott! Och även om du inte har små barn själv
och vill gå på Himlagott, så får du gärna vara med på gudstjänsten och lunchen!

Familjegudstjänst
Palmsöndag 5 april kl 11.00

Söndagsskola för
barn från 4 år
(mindre barn är välkomna tillsammans
med vuxen).

i Lekeryds kyrka där barnkörerna Voices och
Pysselkörer medverkar med sång!

Vi är först med en
stund i gudstjänsten,
sedan går vi iväg till
söndagsskola.
Där blir det berättelser från bibeln, pyssel och lek.
Efter gudstjänsten är det enkel lunch för alla.
Under våren är det Himlagott följande söndagar:
8 mars kl 11.00 i Järsnäs kyrka
20 april kl 11.00 i Järsnäs kyrka.
Frågor: hanna.torngren@svenskakyrkan.se
070-74 12 904

Tack för att du bidrar med kyrkoavgiften så att
vi kan möta människor i alla livets skiften!
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Lite glimtar från barngrupperna! :)

Sommaravslutning
Järsnäs kyrka den 17 maj kl 15.00
Välkommen till barngruppernas
sommaravslutning med sång, musik,
drama, fika, försäljning med mera!
Välkommen!

Samtalskvällar för föräldrar
Är du intresserad av föräldrakvällar? Hör i så fall av dig till
Hanna Törngren på 070-74 12 904
eller hanna.torngren@svenskakyrkan.se

En hälsning
från Erika
Hej alla goa församlingsbor!
Under våren har jag beviljats
tjänstledigt 50%, för att få göra
något som jag längtat efter länge.
Jag älskar mitt arbete med
barn/unga och familjer och
att få möta er alla. Men jag har
under många år funderat över, om
jag skulle våga mig på att studera för att om möjligt, kanske en
dag få bli präst.
Om det blir så, vet allra minst jag. Men nu gör jag
ett ärligt försök att följa den längtan.
Jag kommer att vara kvar i Stor & liten, Onsdagsklubben och
Måndagsklubben under våren och sen får framtiden utvisa hur
fortsättningen blir.
Oavsett vilken roll jag landar i, är jag tacksam över att få ha
ett arbete där jag och mina kollegor får möta så många härliga
människor och att vi får vara med och dela glädje, kärlek, sorg
och allt som livet rymmer.

Vaktmästarna hälsar
Vi har under vintern stängt av vattenkranarna på
kyrkogårdarna för att vi inte skall få frostskador.
Dessa kommer att kopplas på igen i april när vädret
tillåter.
Vårplanteringen kommer att vara klar till Valborgsmäss.
Välkommen att fråga om det är nåt du undrar, eller
bara vill prata lite grand! Tel: 036-858 88.

Allt gott till er alla!/Erika Zander Lutgård
MC-klubben
Glory, som började
i Lekeryd,
har nyligen haft
årsmöte och
vi kommer fortsätta
vår verksamhet.
Kontaktperson är Per Andersson, 070-628 08 70.
Fortsättningsvis kommer våra utflykter att utgå från
parkeringen vid Hakarps kyrkas parkering. MC-gudstjänsten som klubben håller i kommer också att hållas i
Hakarps kyrka. Mer information kommer senare.

Ungdomsgruppen!
Onsdagar 18:00-20.00
Ett gott gäng som ses på onsdagar i Lekeryds församlingshem.
Vi spelar spel, fikar, pratar om livet, åker på utflykter, ser på film
eller bara hänger.
Frågor? Kontakta Victor: 073-39 01 635				
			
viktorandersson@gmail.com
			Välkommen!
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Här är vi som arbetar i Lekeryds församling!
Vaktmästare

Vaktmästare

Ann Klint 		
036-803 93
ann.klint@svenskakyrkan.se

Arvid Pettersson, 		
036 – 858 88
arvid.pettersson@svenskakyrkan.se

Svarttorp

kansli och städ

Pedagog

Vaktmästare

Erika Zander Lutgård
036 – 858 85
076 - 811 75 55
erika.zander@svenskakyrkan.se

Roland Vred 		
036 – 858 88
roland.vred@svenskakyrkan.se

Järsnäs

för barn, familj & ungdom

Barnledare

Diakoniassistent

Ekonom

Assistent i
församlingsarbetet

Hanna Törngren
070 - 342 00 74
hanna.torngren@svenkakyrkan.se

Suzanne Alstermark Rosenqvist
036 – 858 89
suzanne.rosenqvist@svenskakyrkan.se

Kerstin Engstrand
036 – 802 40
kerstin.engstrand@svenskakyrkan.se

Annelie Fornander
070 - 866 79 95
annelie.fornander@svenskakyrkan.se

Präst

Musiker

Magnus Åström
036-858 83
073-830 22 12
magnus.astrom@svenskakyrkan.se

kaplan för barn, familj
& ungdom

Henrik Jonason
036 – 858 82
070-569 71 03
henrik.jonason@svenskakyrkan.se

Tillförordnad Kyrkoherde

Vaktmästare

Marie-Louise Hagberg
036-858 81
marie-louise.hagberg@svenskakyrkan.se

Arbetsledande vaktmästare

Jonas Pettersson 			
036-858 88
jonas.pettersson2@svenskakyrkan.se

KONTAKT expedition

www.lekerydsforsamling.se
Lekeryds församling:
Kyrkvägen 8
561 95 Lekeryd
lekeryds.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon expedition: 036 – 858 80
(mån, tis, tor,fre kl 10-12)
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