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Kyrkoherdens sida

Det som gör denna tid så annorlunda från de vanliga
bekymren, är att vi alla delar samma frågor och samma
oro. Vi sitter i samma båt helt utlämnade. Det är då vårt
eget ansvar och vår egen lojalitet gentemot varandra sätts
på prov, för det finns ingen som har svaret på frågan alla
väntar på: När tar det slut?
Det finns ett uttryck som säger ”Inget ont utan det har
något gott med sig”. Det är svårt att motivera det höga
pris det i så fall för med sig när så många plågas och
sörjer i denna svåra tid. Men det vi kan konstatera, är att
det gemensamma har fått större plats än individen. Vare
sig man bor i slott eller koja, har våra mänskliga behov
blottats. Vi behöver varandra. Jag hörde en klok person
uttrycka sig om det begrepp som ofta används, nästan
dagligen, om att vi skall hålla social distans. Hennes
reaktion var att det handlar inte om social distans, utan
om fysisk distans.
Tvärtom är det i dessa dagar vi bygger en tätare social
gemenskap genom brev, samtal, genom att handla åt
varandra. Även i vardagen har den sanna mänskliga sidan
visat sig. Samma nakna behov oavsett titel, rikedom eller
ålder. Det är nu vi tvingas bekänna behovet av trygghet,
den som vi i varje gudstjänst läser och predikar om. Den
trygghet Jesus Kristus vill förmedla till oss. Han ger oss
trygghet även när vi inte kan kontrollera det vi är vana
att kontrollera. Det handlar om en annan dimension
som ligger bortom vår kunskap. Så gör även det virus
som drabbat världen. Inför det står vi utan kontroll. Den
dimension Jesus vill tillföra våra liv handlar om tro. Tron
på att han finns med oss alla dagar till tidens slut. Som den
gode herden överger han aldrig sina får. Även det minsta
lamm är lika värdefullt.

I Lekeryds församling öppnar vi försiktigt upp för
gudstjänst i Svarttorps respektive Järsnäs kyrka från
och med 14 juni. Dessa är våra största och mest
rymliga kyrkor och det är därför lättare att hålla
avstånd. Det är viktigt att kyrkans klockor inte tystnar,
utan påminner oss om vårt gemensamma ansvar att be
för jordens folk i denna oroliga tid.
Vår förhoppning är, att vetskapen om att
gudstjänsterna pågår, skall inge hopp om att snart få
träffa nära och kära. Med bönens kraft begränsas inte
vår samhörighet på grund av ett virus, för bönen den
är gränslös och tidlös. Genom bönen kan vi omfatta de
som är långt borta och de som är nära. Genom Jesus
ber vi att Han skall bära oss genom den oroliga tid vi
upplever.

Angående våra gudstjänster

Nu önskar jag Dig att sommarsolens strålar skall ge
värme och hopp om liv. Skomakarens visdomsord
om att stänga mellan hägg och syren står sig. Vi får
använda denna underbara tid att njuta av naturens
rikedom.
Vi ber: Gud ge oss kraft i vår svaghet, lugn i vår oro,
hjälp alla som vårdar, sköterskor och läkare.
Låt hoppet bära oss. Låt vår längtan övervinna vår
rädsla. Amen.

Söndag 28 juni

Svenska psalmboken psalm 162:

Söndag 19 juli

Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd
och all naturen viger till livets nya fröjd, i själens
riken Anden går fram med vårens bud: nu brister alla banden,
nu skapar livets Gud.
Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde

Söndag 6 september

Trettonde söndagen efter trefaldighet -medmänniskan
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Efter att vi har haft ställföreträdande gudstjänster i
Svarttorps kyrka under våren pga Corona, så kommer vi nu
att försiktigt öppna upp för gudstjänster igen. Vi kommer
att ha dessa i Svarttorps och Järsnäs kyrkor då dessa gör
det möjligt att hålla säkert avstånd. Vi fortsätter att vara
försiktiga och följer föreskrifterna för allas vår säkerhet.
Fortfarande gäller max 50 personer i kyrkan.
Du hittar info vid kyrkorna och på www.lekerydsforsamling.se

Söndag 13 september

Fjortonde söndagen efter trefaldighet -Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
Reservation för ändringar. Se annons i JP och
på vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se

Lördag 20 juni

Nya vattenkranar

Midsommardagen -Skapelsen
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Vi har nu monterat nya
vattenkranar inför säsongen
på Lekeryds kyrkogård och
Svarttorps båda kyrkogårdar.

Söndag 21 juni

Den helige Johannes Döparens dag -Den Högstes profet
18.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka. OBS! Tiden!
Tredje söndagen efter trefaldighet -Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Foto: Marie-Louise Hagberg

Aldrig förr har väl så många
frågor om framtiden, både
den nära och den längre
bort, tornat upp sig hos oss
alla, som det gör nu. Aldrig
tidigare har väl så stor, både
uttalad och outtalad oro, känts
av inombords. En oro för
både den egna och andras
hälsa. Frågor om arbete och
ekonomi, ja allt det där vi
annars tar för givet bara skall
rulla på som vanligt.
Det är frågor som kryper under skinnet som ingen
kan ta bort, varken genom handtvätt eller med
armlängds avstånd.

Söndag 5 juli

Fjärde söndagen efter trefaldighet -Att inte döma
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 12 juli

Apostladagen -Sänd mig
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. .

Ny fontän
vid minneslunden i Lekeryd

Sjätte söndagen efter trefaldighet -Efterföljelse
11.00 Gudstjänst i Järsnäs hembygdsgård.		

Söndag 26 juli

Kristi förklarings dag -Jesus förhärligad
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 2 augusti

Åttonde söndagen efter trefaldighet -Andlig klarsyn
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 9 augusti

Nionde söndagen efter trefaldighet -Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Som en del uppmärksamma kyrkogårdsbesökare
säkert sett, så har det ibland varit så att blommor har
ryckts upp ur sina vasar och legat kringströdda på våra
kyrkogårdar. Marodörerna är fåglar, vilka ser fräscha
blommor i vasarna, och drar slutsatsen att det också
är friskt vatten i dessa. Då rycker de ut blommorna
och dricker. När vi nu sätter upp en fontän, så är vår
förhoppning att fåglarna struntar i vaserna utan får
dricka friskt vatten i fontänen i stället. Samtidigt,
så får vi något rofyllt att se på.

Söndag 16 augusti

Tionde söndagen efter trefaldighet -Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:		
Henrik Jonason
Nästa nummer av Kyrknytt beräknas
utkomma till 13 september 2020

Elfte söndagen efter trefaldighet -Tro och liv
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 30 augusti

Tolfte söndagen efter trefaldighet -Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Manusstopp den 25 juli.
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Söndag 23 augusti

Foto: Henrik Jonason
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Diakoni

Nya dopträd i våra kyrkor

Annelie Fornander & Suzanne Rosenqvist

Annelie ny diakoniassistent!
Hej Mitt namn är
Annelie Fornander.
De flesta känner säkert igen
mig sedan innan, då jag
har jobbat som assistent i
församlingsarbetet.
Det har jag varit både inom
barn och ungdom och diakoni.
Jag bor i Lekeryd med man
och tre barn.
Mina två äldsta barn är ungdomsledare i församlingen.
Jag har nu fått äran att ta över som diakoniassistent i
Lekeryds församling.
Parallellt går jag också en själavårdsutbildning, men som
allt annat är den också framflyttad pga pandemin.
Det blir en lite konstig övergång med tanke på
corona-tiden, men vi hittar nya vägar att nå ut till alla som
behöver oss!
Nu får vi vara rädda om oss och andra.
Be för att corona inte blir allt för långvarigt.

Veckobrev

I de tider som nu är skriver vi veckobrev
som vi lägger ut på vår hemsida. Det är en
liten hälsning, bibeltexter och psalmförslag till den egna andakten. Man kan ladda
hem brevet som pdf. Om du vill få brevet i
brevlådan, så hör av dig till expeditionen.

Vi har under våren invigt nya dopträd till våra kyrkor.
De är tillverkade av Månforsen Design i Gränna.
Anneli Jacobson, bördig från Lekeryd, står för
designen och Leif Jacobson har tillverkat dem.
Vi hoppas snart få fylla träden med nya dopänglar.
Under tiden får vi försöka att ta till oss änglarnas
ord: Var inte rädd!

På hemsidan under mötesplatser hittar
du diakoni.
(Direktlänk: https://lekerydsforsamling.se/
diakoni/)

Hälsningar Annelie Fornander

Järsnäsfiket
sommaren 2020

Nu blir jag pensionär!
Efter att ha
arbetat i Lekeryds församling
i ca 30 år, har jag nu tagit det
stora (och lite svåra) beslutet
att gå i pension.

Ställs in pga den pågående Coronapandemien!

Att det blev så många år är
ju ett tecken på att jag trivts
mycket bra. Och eftersom jag
trivts så bra, kommer jag att
fortsätta att arbeta lite som timanställd.

Vi hoppas på att få göra något roligt
framöver istället!
Håll utkik på hemsidan och i annonser!

Foto: Henrik Jonason

Hälsningar Suzanne Rosenqvist

Foto: Henrik Jonason

Det känns tryggt, att kunna lämna över till min fina
efterträdare Annelie Fornander, som alltså nu blir
diakoniassistent i Lekeryds församling.
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En annorlunda vår med barnen!
Vår söndagsskola Himlagott hann med några vanliga
träffar. Men sista gången för terminen blev det istället
söndagsskola i form av tipspromenad.

Denna vår har inte varit som någon annan,
vilket vi alla märkt av. I vår verksamhet för barn och
familjer har vi behövt förändra en hel del för att det ska
kunna fungera i det läge vi nu varit och är i. Att skapa
mötesplatser, speciellt för människor i tider av oro, är
viktigt. Därför har vi mött barn och familjer på nya sätt,
sätt som fungerat i denna annorlunda tid.

Vår öppna förskola har
flyttat ut till lekplatsen,
där det är möjligt att vara
längre ifrån varandra och
ändå träffas. Det har blivit
en hel del korvgrillning
den här våren.

Våra eftermiddagsaktiviteter
för skolbarn
har också de
varit utomhus,
där vi kunnat
leka lite längre
ifrån varandra.

Då fick vi höra om Jesus som är som en god herde som
tar hand om sina får, vi fick se en dockteater ute i skogen,
och så avslutades det med korvgrillning och såpbubblor!

Sanja blir vår nya
barn- och ungdomsledare!
Hej! Mitt namn är Sanja Magnfält och jag kommer att från och med
hösten 2020 arbeta som pedagog i Lekeryds församling.
Jag har sedan några år tillbaka arbetat som förskollärare i Tabergs
kommunala förskola, men kommer nu att nyttja mina pedagogiska
kunskaper inom Lekeryds församling för en tid framöver.
På högskolan gick jag en kurs i äventyrspedagogik, vilket går ut på att
skapa ett äventyr tillsammans. Äventyret görs därefter levande tillsammans
med pyssel och teater. Detta är något jag hoppas kunna fortsätta med,
då jag upplevt en positiv respons från både vuxna och barn, samt att man
själv får vara en del av en verklighet som kanske inte alltid ser ut
som ens egen.
På fritiden tycker jag om att vara ute bland djur och natur. Jag tar alla
tillfällen jag får att sitta upp på hästryggen eller ta långa skogspromenader
med min hund. Jag brinner för att skapa, och det är tillsammans med barn
som jag har upplevt att jag får mest fantasi och kreativitet. Jag hoppas att
jag tillsammans med övrig personal i Lekeryds församling ska kunna
skapa ett lärorikt och händelsefull tid framöver, där vi får chans att lära
och glädjas av varandra.
						Hälsningar Sanja

En hälsning och ett tack för mig!
Efter snart 13 år i Lekeryds församling blev det dags att lämna min tjänst. Jag har under våren
studerat Religionsvetenskap på halvtid och till hösten är planen att läsa på heltid. Längtan efter
att få läsa till präst har funnits i många år, men först nu vågar jag mig på att se om det bär hela
vägen.
De här åren har varit fantastiska på så många vis - alla möten med er - har gett mig så oerhört
mycket och jag har verkligen älskat att få möta er i våra grupper, gudstjänster och olika verksamheter - det kommer jag verkligen att sakna! Jag är tacksam över alla minnen jag får bära
med mig framåt och Lekeryds församling kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta.
Jag önskar er alla allt gott framåt!
Varma hälsningar Erika

Att göra vad man kan för att fokusera på möjligheterna
istället för det som är ett hinder, har denna vår blivit
tydligare än någonsin. Det kanske kan få bli en erfarenhet
som vi kan ta med oss även i andra tider, att göra vad man
kan för att fokusera på de möjligheter som finns…
Hanna Törngren

Vi har även använt oss av teknik, så under våren har
både pysseltips och berättelser från bibeln funnits att
hitta på Stor och Liten- gruppens facebook sida.

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

Tack för mig!

Under två år har jag arbetat i Lekeryds församling, främst med barn och familjer.
Dessa år har jag mött många av er och fått dela en bit av er vardag, vilket har varit mycket
roligt! Detta är möten som berikat mitt liv, och som jag både kommer att bära med mig
och sakna. Men till hösten går jag vidare och jag kommer då att börja läsa teologi, vilket gör att
jag avslutar min tjänst i Lekeryds församling efter sommaren.
Jag tackar för mig och önskar församlingen allt gott
i framtiden!
Varma hälsningar Hanna

Foto: Hanna Törngren
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Foto: Henrik Jonason

För många familjer, speciellt
med små barn som ofta är
lite förkylda, har denna vår
inneburit mycket tid hemma.
Därför gjorde vi pysselpåsar så
att de som inte kunde besöka
vår verksamhet kunde pyssla
hemma istället.

Trefaldighetstiden

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!
Det är ju en mycket speciell tid nu under corona,
vilket gör att mycket är
osäkert. Men vi hoppas att vi skall kunna börja
med konfan redan i höst!

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november.
Denna tids tema handlar om att lära känna Gud och växa som människa.
Psalm 754
När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen
och vi är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.

Det är julen, när vi firar att Gud föds
som människa.
• Det är påsken, när vi firar Jesu död
och uppståndelse.

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.

När vi i tvivel frågar oss
om vi är rena toner.
Då svarar Gud:
Han lovar oss att Jesus allt försonar:
I vattnets tecken blir du ren,
som sommarsolens klara sken
i himmelrikets sommar.

• Det är pingsten som firar Anden som gav kraft
åt lärjungarna att fortsätta sitt uppdrag att leva
vidare.
Heliga trefaldighets dag kallas också missionsdagen.
Precis som lärjungarna har vi ett uppdrag, en mission.
Vi ska delta i Guds arbete för en bättre värld.
Jesus liknelser berättar om Guds kärlek
Många av söndagarna lyfter fram Jesus liknelser. Genom
att berätta liknelser svarar Jesus på frågor om vem Gud är,
hur Guds rike ser ut och vad det är att vara människa.

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.
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.

Så sänd till oss din Ande, Gud,
som dag från dag oss renar,
som små och spridda toners ljud
till något stort förenar.
Från ton till ton din lovsång når
och klingar som ett skönt ackord
bland himmelrikets vindar.

Liknelsen om vinträdet och grenarna
Jesus berättar om trädet som en bild av hur mänskligt liv
växer av Guds kärlek och liv i Johannesevangeliet 15:1-9.
Där är Gud vinodlare och Jesus är vinträdet. Grenarna är
vi människor och Jesus berättar om hur Gud sköter om
trädet så att det skall växa och ge frukt. På så sätt hör vi
också ihop med varandra som människor.

låta bli! Du måste inte vara kristen, medlem i Svenska
kyrkan och kunna allt redan från början. Det enda du
lovar är att pröva på!
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 planerar 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, Sanja och de unga ledarna

Foto: Henrik Jonason

Det finns helt enkelt en massa bra anledningar till
att vara med. Och nästan inga bra anledningar att

Musik: Jan-Olof Kulander
Text: Frank Kaergaard, övers. J.A.Hellström.

Anmälan skickas/lämnas,
senast den 1 september till;

Liknelsen om vetekornet som faller i jorden för att ge liv
Jesus berättar om vetekornet som faller i jorden för att
växa och ge liv. Om inte vetekornet vågar falla blir det ett
ensamt korn. Jesus ger en bild av sin egen döds betydelse
som han hämtar från naturen i Johannesevangeliet 12:24.
Jesus liv är till för att ge mer liv. Som vetekornet så måste
han falla och dö för att nytt liv skall kunna spira.
Jesus död ger liv åt världen. Världen är beroende av att
han ger sitt liv.

Telefon till Henrik: 036-858 82, 070-569 71 03

Expeditionen i Lekeryd;

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

Henrik Jonason
Kyrkvägen 8
56195 Lekeryd

Sven
sson

Kyrkans tre största högtider berättar tillsammans om treenigheten

Varför ska man konfirmeras?

Foto:
Ulf

Heliga trefaldighets dag
Första söndagen i trefaldighetstiden är Heliga trefaldighets
dag. Det är söndagen efter pingst.
På Heliga trefaldighets dag firar vi treenigheten, att Gud är
en men samtidigt tre: Gud, Jesus och den heliga anden.

Psalm 23

Foto: Henrik Jonason

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/trefaldighetstiden
där du kan få reda på mer om kyrkoåret mm.
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En psalm av David:
Herren är min herde, mig skall intet fattas,
han låter mig vila på gröna ängar;
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ;
han leder mig på rätta vägar,
för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig;
din käpp och stav, de trösta mig.
9

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn;
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare
flöda över.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina
livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus,
evinnerligen.
Bibeln, 1917 års översättning

Vintern och vårens återblickar 2020

VÄLKOMMEN till sommarmusiken i Lekeryds
församling varje torsdagskväll kl 19.00.
Max 50 personer i kyrkan under konserten.
Musik med Marianne

t
Det var väldig

Trivselträffen i Lekeryds församlingshem gästades av
Marianne Enell som underhöll med sång och musik mm.

To 25/6 kl 19.00

lite vinter i år

Sofia Winald kvartett

Svarttorps kyrka

”Ladies Of Jazz” - En konsert där ”Ladies” står i centrum för kvällens musik. Jazzens stora legender
både nationellt och internationellt. Musik av Monika Zetterlund, Ella Fitzgerald, Billie Holiday och Nina
Simone för att nämna några fantastiska jazzlegender.

ar.
t fina vinterdag
g
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k
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n
Men det var

To 2/7 kl 19.00

Grabbarna från Eken

Svarttorps kyrka

Grabbarna från Eken är den ungdomliga ensemblen med hjärta för den svenska och irländska vismusiken. Bestående av musikanter utbildade på SMI respektive Kungl. Musikhögskolan, som spelar flöjter, dragspel, mandola &
fiol. Repertoaren hämtas ur den svenska visskatten, så som Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube,
och varvas med svängiga visor från Irland, samt egenskrivna alster.

Fantastisk
må
kyrka i apri ne över Järsnäs
l
ed Voices
Solgården.
Skönsång m
r de boende på
ng Voices fö
öng.
Den 28 april sjö tider, så stod de utanför och sj
na
Då det är Coro

Foto bakgrund: Henrik Jonason.

To 9/7 kl 19.00

Fredrik Sjöblom

Svarttorps kyrka

Fredrik Sjöblom är organist i Kristine kyrka i Jönköping sedan snart fem år. Han är utbildad på musikhögskolan i
Göteborg och har ett intresse för många olika genrer. Fredrik spelar på den fantastiska orgeln i Svarttorps kyrka och
programmet innehåller en somrig mix av gammalt och nytt, rofyllt och lekfullt. Det blir också improvisation på tema
från lyssnarna.

To 16/7 kl 19.00

Höglandets brasskvartett

Svarttorps kyrka

Brasskvartetten kommer från det småländska höglandet och spelar en härlig blandning mellan klassisk musik, visor, film, underhållningsmusik och kyrkomusik. De 4 musikerna har spelat tillsammans i många år i Eksjö
hemvärnsmusikkår.

To 23/7 kl 19.00

Tryggen Trio

Svarttorps kyrka

I Dalarnaa möttes klarinettisten Lars Trygg, sångerskan Eva Åström och församlingens kantor Magnus
Åström och ljuv musik uppstod. Kvällen bjuder på ett blandat jazzigt sommarprogram.

To 30/7 kl 19.00

Sommartoner

Svarttorps kyrka

Emma Pettersen, Linda Sandström och Karin Hagberg sjunger trestämt a cappella, men också arrangemang
till flöjt och piano. Visa och folkton står på programmet. Somrig, glad och finstämd musik!

To 6/8 kl 19.00
Svarttorps kyrka

Maria & Ulrik Lundström

Makarna Lundström bor i Aneby. Maria är flöjtlärare och Ulrik är cello- och gitarrlärare. Programmet som de valt
att kalla En musikalisk resa, kommer att framföras i sju olika konstellationer där tvärflöjt, gitarr, altflöjt, cello och
piano ingår. Musiken blir en resa i tid och rum från fyra sekler, från Sverige till Sydamerika.

har varit kyrkan som vi haft de flesta gudstjänsterna under våren i pga Corona-pandemin.
Den är störst och det är lättare att hålla avstånd
i den. Av denna anledning kommer all sommar–
musik att hållas i den.
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Svarttorps kyrka
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Här är vi som arbetar i Lekeryds församling!
Vaktmästare

Vaktmästare

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

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

kansli och städ

Arbetsledande vaktmästare

Vaktmästare

Pedagog

Svarttorp

för barn, familj & ungdom
Sanja Magnfält
036 – 858 85

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

fr o m 200801

Vaktmästare

Barnledare

Järsnäs

Vakant

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

Ekonom

Diakoniassistent

Musiker

Präst

Annelie Fornander
036-802 67
0730-77 75 26
annelie.fornander@svenskakyrkan.se

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

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

Musiker

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

Vikarie Yvonne Fritsell
076 - 393 59 60
yvonne.fritsell@gmail.com

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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