Nummer 3 2020

Lekeryds församlings

Hösten 2020

Några axplock

Foto: Henrik Jonason

Samhällsinformation
1

Kyrkoherdens sida

s2

Gudstjänster i höst

s3

Syföreningen i Svarttorp firade
95 år!

s 4-5

Helena och Nathalie presenterar sig

s6

Dags att tänka på kyrkovalet 2021

s7

Om Mikaelidagen
& Tacksägelsedagen

s 8-9

Kyrkoherdens sida
Det har inte gått en timma
utan att man hört eller läst
ordet Covid-19 sedan mars
månad. Det var då mänsklighetens sätt att leva och
umgås förändrades. Då hände
något som tog makten över
oss, inte bara rent kroppsligt,
utan också över vår frihet att
kontrollera våra liv utifrån
vår egen vilja. En underlig tid
säger vi. För många en tid av
ensamhet, men också en tid
av eftertanke och förundran hur snabbt allt ställts om.

Processen att hitta en ny kyrkoherde pågår. Arbetet
med att utöka Svarttorps kyrkogård västerut
framskrider.

Det finns ett begrepp, ett sätt att vara, som vi i det moderna samhället, kanske inte glömt, men satt åt sidan, det
är begreppet förnöjsamhet. Att vara nöjd med det man
har. Kanske har denna tid varit en väckarklocka för att
upptäcka det som finns i min närhet. Vi upptäcker naturens gåvor, de små smultronställena som ligger nästgårds.
Det finns en barnpsalm som uppmanar oss att se det som
finns nära, den heter, ”Bara den som vandrar nära marken”. Nr 7 i Kyrksång (psalm 787 i psalmboken)

Det glädjande är att gudstjänstlivet kommit igång
igen. Vi använder Svarttorps och Järsnäs kyrkor där
vi kan hålla avstånd. Under sommaren kunde vi
bjuda in till uppskattade musikgudstjänster och allt
fungerade väl med att förboka plats. I höst kommer tre
musikgudstjänster att hållas i Svarttorps kyrka.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att använda marken,
med förbehåll att lämna de skyddsvärda ekarna och
stenrösena orörda. Taket på gravkapellet på Svarttorps
gamla kyrkogård skall bytas ut under hösten.
Målningsarbete i Svarttops församlingsgård pågår.
Fastigheter kräver ständigt underhåll och på tur står
invändig renovering av Lekeryds kyrka.
Innan allt kan sättas igång, krävs tillstånd från
Länsstyrelsen, för att allt skall ske med försiktighet.

Det blir en utmaning för alla medarbetare att tänka nytt
nu när allt startar upp till en ny termin. Hur skall vi fira
de stora högtiderna? Hur skall vi kunna sjunga i kör
igen? Hur skall vi ta hand om barn och ungdomar? Ja,
frågorna är många men bara fantasin kan sätta gränser
för hur vi bäst kan mötas på ett säkert sätt. Ibland kan
det vara bra att komma ur de gamla hjulspåren och
hitta andra spännande vägar.

Bara den som vandrar nära marken,
kan se dina under Gud.
Låt oss aldrig bli så stora
att vi inte ser de små,
larven som kryper
och myran som stretar
och barn som lär sig gå.
Nej, bara den som vandrar nära marken
kan se dina under Gud.

Det är min förhoppning att Lekeryds församling skall
fortsätta att vara en källa till tröst och gemenskap där
Andens vind får blåsa friska vindar och bereda plats
för Guds kärlek genom Jesus Kristus.

Den texten uppmanar till hänsyn för de små, inte bara
åldersmässigt utan också för den mänsklighet som lider
i krigsdrabbade eller korrumperade länder, där den lilla
människan inte får höja sin röst. Under hela våren och
delar av sommaren har vi inte kunnat fira gudstjänster
som vanligt och därmed har också kollekterna uteblivit,
som skulle vara till hjälp för den lilla människan.

En god höst önskar jag er!
Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde

Angående våra gudstjänster

Söndag 22 november

Vi kommer nu att fira gudstjänster 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

Domsöndagen -Kristi återkomst
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 29 november
Första advent -Ett nådens år
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
15.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
Reservation för ändringar. Se annons i JP och
på vår hemsida: www.lekerydsforsamling.se

Söndag 20 september
Femtonde söndagen efter Trefaldighet -Ett är nödvändigt
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 27 september

Musik i höstkväll

Sextonde söndagen efter Trefaldighet -Döden och livet
15.00 Himlagott i Järsnäs kyrka.

Sönd 20 sept kl 18.00 i Svarttorps kyrka
”Kvällstoner” med Sångtrion Karin Hagberg,
Linda Sandström och Emma Pettersen.

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag -Änglarna
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
15.00 Gudstjänst med änglautdelning i Svarttorps 		
kyrka.

Sönd 11 okt kl 18.00 i Svarttorps kyrka
”Jazz, Funk & Psalmer” med Smoland
Noa Edwardsson med vänner

Söndag 11 oktober

Sönd 22 nov kl 18.00 i Svarttorps kyrka
”Höststämning” med Ulf Hällqvist, Eva Åström
och Magnus Åström

Tacksägelsedagen -Lovsång
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.			
18.00 Musikgudstjänst i Svarttorps kyrka.

OBS! Ring och förboka plats på tel 036-858 80!

Söndag 18 oktober

Välkommen!

Nittonde söndagen efter Trefaldighet -Trons kraft
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Vuxenkörerna ställer om

Söndag 25 oktober

Körsång är bra på många sätt och vis, men inte ur
smittspridningssynpunkt. Därför träffas kyrkans
vuxenkörer nu i mindre grupper som medverkar vid
gudstjänsterna under hösten.
Det är utvecklande för körsångarna och
till glädje för gudstjänstbesökarna. Det blir inte heller
några körkonserter i höst. Men när pandemin är över,
kommer sångglädjen att sprudla och vi kommer att få
många möjligheter att höra Lekerydskören och
Svarttorp-Järsnäskören att sjunga tillsammans igen.
Magnus Åström, körledare

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet -Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Himlagott.

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag -Helgonen
16.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka
18.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 1 november
Söndagen efter Alla helgons dag -Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 8 november

För den som önskar förmedla en gåva står ändamålet i
fredagens gudstjänstannons i JP.

Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:		
Henrik Jonason

Det går bra att swisha eller sätta in genom bankgiro.

Nymålat!

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet -Frälsningen
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Nu målar vi om i församlingsgården i Svarttorp
och vi beräknar att det snart är klart!

Söndag 15 november
Söndagen före domsöndagen -Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.
15.00 Familjegudstjänst med Bönboksutdelning i 		
Järsnäs kyrka.

Vad händer då i vår egen närhet i Lekeryds församling?
I detta Kyrknytt hälsar vi Nathalie Söderqvist välkommen
som medarbetare i barn och ungdomsgrupperna.
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1925 samlades 15 damer till symöte under kyrkoherde Johan Petterssons ledning.
Detta var början på Svarttorps kyrkliga syförening och startskottet
på 95 års verksamhet! Nedanstående text är presentationen som skulle hållits vid
90-årsjubileet 2015. Jubileet kom dock av olika omständigheter först att hållas 2016.

Syföreningen 2017. Doris Lutmark, Barbro Bragd, Inga-maj Johansson, Saga Johansson, Irene Karlsson, Karin Segerhammar, Inga-lisa Johannesson.

Till Svarttorps Kyrka har genom åren skänkts mässhake, predikstolskläde, altardukar, stolor, mattor, dopkanna, ljusstakar,
processionskors, kalkkläden och bursa. Församlingsgården
har utrustats med gardiner, porslin, matta, dukar mm samt
två stycken textila konstverk av Brittmari Hagmarker.
Från 1976-1984, då det anordnades nyårsvaka i Svarttorps
församlingsgård, stod syföreningen för serveringen, så även
vid församlingsdagar och gudstjänsten 1:a advent. På senare
år stod vi också för serveringen på allhelgonadagen, då intäkten gått till SKUT.
Vi har även deltagit i kontraktssymöten på olika platser inom
Vista kontrakt.

Ekumeniska samlingar har också förekommit tillsammans
med missionskyrkona i Lekeryd och Svarttorp samt kyrkans
syföreningar i Lekeryd. Under senare år har en del utflykter
gjorts, tex till Vadstena, Nydala och Ölmstad-Gränna.
Den senaste gick till Mjölby där vi guidades av Olof Söderberg. Mjölby, Högby och Lundby kyrkor besågs, tre kyrkor
i olika stilar och storlek! Dagen avslutade med kaffe i Lundby Prästgård, där Olof bor, och vi åkte nöjda hem efter en
intressant dag.
Detta var några axplock ur syföreningens 90-åriga historia.
Nedtecknat av Inga-Maj Johansson/sekr.

Tack till Svarttorps kyrklig syförening!
75
ingsposten 15 december 19
Tidningsurklipp från Jönköp

D

en första försäljningen hölls i mars 1926 och
inbringade 467 kr (en ansenlig summa på den
tiden). Sedan dess har det hållit c:a 1040 symöten
och auktion varje år.
Symötena har genom åren haft både diakonal och social
funktion. Man har samlats i hemmen hos medlemmar och
under senare år även i Församlingsgården. Antalet medlemmar har genom åren varierat. På 70-talet kan man läsa i
syföreningens gästbok 18-19 namn, sedan har det minskat
med åren och det senaste året har vi varit nio stycken.
Kyrkoherden är ordförande i föreningen enligt gammal tradition.

Någon gång under våren hålls en auktion då handarbeten av
skilda slag säljs. På senare tid har mera av ”ätbart” tagit över
som tex bröd, kakor, tårtor och inte minst ostkakor. Flera
lotteier (med skänkta vinster) har också sålts. Räknar man
samman vad dessa auktioner under 90 år har inbringat får vi
fram summan: 525 000 kr!!!
De inkomna medlen har förmedlats till hjälporganisationer
såsom Svenska Kyrkans Mission, Lutherhjälpen, Stadsmissionerna i Göteborg, Stockholm och Malmö, SKUT samt Hela
Människan (RIA) i Jönköping.
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Under förra sekelskiftet ökade syföreningarnas antal kraftigt
för att i vår tid ha sjunkit. Den moderna tiden har fört med sig
att många kvinnor arbetar utanför hemmet och prioriterar sin
lediga tid till annat. En av de syföreningar som verkat i 95 år är
Svarttorps kyrkliga syförening, men i våras beslutade medlemmarna att avsluta verksamheten. Åldern tar ut sin rätt och det
krävs mycket arbete för att anordna försäljningar och auktioner.
Lekeryds församling vill nu uttrycka sitt varma tack för allt syföreningen bidragit med både till den diakonala verksamheten
och till hjälpbehövande utanför vårt lands gränser. Utan att
överdriva är det syföreningarna som varit och är en bärande del
av församlingarnas verksamhet. Troget har ni alltid ställt upp
och stått till pass vid olika samlingar.
Det är sannerligen ingen förspilld kvinnokraft. Tack!
En fin och vacker höst önskas er alla.

”Ingen förspilld kvinnokraft” heter en bok författad av Kerstin
Sjöquist och Eivor Askmark. Den titeln talar sitt tydliga språk
om vad syföreningarna i Svenska kyrkan betytt sedan den första syföreningen bildades 1844 av ”Emilie Petersen, ”mormor
på Herrestad”. Sedan dess har tusentals timmar av arbete utförts i form av handarbete av olika slag, som vid försäljningar
har inbringat tusentals kronor att skänka till behövande. Mission och diakoni har varit ledord och under andra halvan av
1800-talet bidrog syföreningarna med pengar för att bekosta
byggen av kyrkor och församlingshem.
Syföreningarna har också ofta bekostat inköp av eller
egentillverkat textilier och utsmyckningar till kyrkor och församlingshem. Förr samlades man också i hemmen dit prästen
kom för att hålla andakt och samtala om det som berörde den
diakonala verksamheten. Dessa träffar har betytt mycket, inte
bara för de som fått hjälp genom syföreningarnas arbete utan
också för medlemmarna själva. Det har varit och är en social
gemenskap där man över kaffekoppen har delat varandras vardag.

Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde
5

Helena Sundahl

Det är dags att börja fundera på kyrkovalet nästa år!

-Er nya kyrkorådsordförande presenterar sig
Hej allesamman!
Jag heter Helena Sundahl och är er nyvalda ordförande i kyrkorådet.
En uppgift jag hoppas ska bli givande och rolig.
Här kommer en liten presentation av mej:
Jag bor i Björkenäs tillsammans med Ove. Jag har 7 barn och 9 barnbarn inklusive bonusbarn/
barnbarn. Jag är uppvuxen och har bott större delen av mitt liv på Broddarp mellan Äng och
Forserum.
Dans tycker jag är en bra motion, men under rådande omständigheter är detta inte möjligt just
nu. Dessutom tycker jag om att påta i trädgården samt stickar och virkar gärna.
Jag jobbar just nu på Apoteket på Länssjukhuset Ryhov men har även jobbat som innesäljare på
Swedoor/Jeldwen i Huskvarna/Forserum under många år.
Under min uppväxt var jag med i scouterna så Psaltaren 23 ligger mej varmt om hjärtat.

Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.

•

Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den
grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i
och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta
människor.

Du behöver:

Att kandidera till val i Svenska kyrkan
I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp
som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors
engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet
att påverka.

Nathalie

-vår nya församlingsassistent i barnarbetet!
Hejsan Nathalie Söderqvist heter jag och är den nya församlingsassistenten med
inriktning på barn och ungdomsverksamheten här i Lekeryds församling. Jag är
supertaggad på höstterminen och det skall bli så väldigt roligt att få arbeta med alla
goa barn och ungdomar här i Lekeryd!

•

tillhöra Svenska kyrkan.

•

vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund,
eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan

•

fylla 18 år senast på valdagen

•

vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

Här kan du hitta information om valet redan nu och vad man
kan göra:

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och
bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren.
Det handlar framför allt om tre olika områden:

Hälsningar Helena Sundahl

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

Nytt golv i Järsnäs församlingshem

Nya anslagstavlor vid Svarttorps kyrka

Vi har under våren lagt in nytt golv i Järsnäs församlingshem, både på nedervåningen och övervåningen. På nedervåningen har vi också ny hörslinga
så det skall fungera bättre.

Vi har under våren satt upp nya anslagstavlor vid
Svarttorps kyrka där aktuell information sätts upp.
Dom är också belysta under kvällstid.

Jag är uppvuxen i Järsnäs och bor numera i Tovrida här i Lekeryd.
Jag gillar att pyssla, ses med vänner, fika och skapa tårtor med det lilla extra,
annars på fritiden hänger jag mest med familjen och följer mina tre ganska så aktiva
barn på deras olika hobbys och träningar.

Foto: Henrik Jonason

Jag har tidigare jobbat på HVB hem med barn och ungdomar samt arbetat en sväng
på konditoriet på Ica nu senast.
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•

Det här krävs för att bli kandidat

Vill du vara med och göra skillnad?
Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska
kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att
ställa upp i kyrkovalet.

Önskar er alla en skön höst, ta hand om er och varandra och var försiktiga!

Hälsningar Nathalie

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra
år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på
valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare
vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som
flyttat.

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.

Jag hoppas vi ses! 						

•
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Den helige Mikaels dag
Mikaelidagen är en gammal högtid
och har firats ända sedan 400-talet.
Dagen berättar om ärkeängeln Mikael
som kämpar mot det onda genom
att slåss mot draken, symbolen för det
onda i Uppenbarelseboken 12:7-12.

Tacksägelsedagen
Temat på tacksägelsedagen är lovsång.
Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.
Det är svårt att tacka när livet känns tungt

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi
ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det
som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna
dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer
eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut
i församlingen. Temat för gudstjänsten är Lovsång, vilket
naturligt hör ihop med tacksägelse. Vi ska förstås tacka
Gud i varje gudstjänst, men denna gudstjänst fokuserar
särskilt på vår tacksamhet.
Bön är, visar undersökningar, något som de flesta, även de
som inte tror, ägnar sig åt när livet är hårt och gör ont. Det
känns självklart att åkalla Guds hjälp när livet går sönder.

Texterna till denna söndag handlar om de underverk Jesus
gör. De gånger vi mötts av underverk i våra liv bärs tacksägelsen fram inom oss som en självklarhet. Det är svårare
att tacka när livet är tungt, vilket det kan vara. Ibland fylls
vårt inre av frågan om varför vi inte får det underverk vi
längtar efter och behöver. Då kan texter om att Jesus botar
sjuka kännas svåra att ta till sig.
Så är tacksägelsedagen, den kommer in i våra olika liv på
olika sätt. Ibland känns det självklart att lovsjunga, ibland
får lovsången vara en slags trotsig tillit som pekar mot en
framtid som ännu höljs i dimma och dunkel, som vi inte
vet något om, men där vi ändå får vila i hoppet om Guds
nåd.

Foto: Henrik Jonason

Att tacka lyfter blicken från det som stör och gör ont
Dopängeln i Svarttorps kyrka har inskriptionen:
Then ther tror och warder döpt han skal warda salig (Mark 16:16).
Dagens översättning: Den som tror och blir döpt skall räddas.

Temat är Änglarna

samma sätt som änglar är det, och det andra skälet är
att vi behöver vara änglar för barnen – det är en direkt
kallelse till oss att vårda, bära och hjälpa de barn vi har
omkring oss.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.
Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser
min himmelske faders ansikte.
		 Matteusevangeliet 18:10
I Lekeryds församling har vi från och med i år utdelning
av dopänglar till de barn som döpts under året.

Att söndagens tema är Änglarna beror på att Mikael är
en av ärkeänglarna i Bibeln. Den helige Mikaels dag har
länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas
därför ofta med familjegudstjänst och kanske barnkör.
Änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen,
som dagen också kallas, är mer inriktad på strid än på
frid.
Änglar som en kämpande styrka

Änglarna i Bibeln börjar oftast med att hälsa människor
med orden ”Var inte rädd” – de vet att vi ofta reagerar
med rädsla när vi möter en sådan kämpande styrka. Men
de kämpar inte mot oss, utan för oss.
Gud sänder änglar med bud, och också för att styrka
och uppmuntra de som behöver det.
Vi kan också vara änglalika inför varandra, försöka hjälpa varandra, stå upp för det som är rätt. Den här dagen
går kallelsen till oss alla att försöka hitta våra änglalika
egenskaper, att vara goda budbärare för Guds skull.

Källor om högtiderna på detta uppslag:
https://www.svenskakyrkan.se/hogtider där du kan få reda på mer om
kyrkoåret mm.
MICKELMÄSS
Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för
Mickelsmäss och firades ursprungligen den 29 september
på Mikaeldagen. Mickelmäss var länge en av de viktigaste
högtiderna på året och markerade övergången till vinterhalvåret. Nu var skörden avklarad och förråden fyllda
med mer mat än någon annan tid på året. Under den
här helgen kunde man också återigen börja tända ljus
på kvällarna. Dagen var också känd som höstens stora
marknadsdag och än i dag hålls det ”Mikaelimarknad”
denna helg i vissa delar av Sverige.

Änglar och barn

Vi lyfter ofta fram barnen denna dag, kanske finns en
naturlig koppling mellan barn och änglar. Det kan finnas
två skäl till det, det ena är att barn är nära Guds vilja på
8

Så är tacksägelsedagen, den kommer in i våra olika liv på
olika sätt. Ibland känns det självklart att lovsjunga, ibland
får lovsången vara en slags trotsig tillit som pekar mot en
framtid som ännu höljs i dimma och dunkel,
Men tacksamhet är också ett skäl att be, även om det inte
är lika mycket av en ryggmärgsreflex. Det kan däremot
vara en andlig övning: Vad har jag att tacka för just nu? Jag
får lyfta blicken från det som stör och gör ont, och istället
tänka igenom vad jag har att tacka för – de små självklarheter som jag inte alltid ser i min vardag.
Vad är vår ”skörd” att tacka för? Många av Sveriges församlingar lever inte direkt av jord- eller skogsbruk och det
kan därför kännas som att det finns andra tacksägelseämnen som ligger närmare till hands. Det kan vara spännande
och kreativt att gå runt i sin egen församling och fundera
över vad begreppet ”tacksägelse” och ”lovsång” kan betyda just i den egna församlingens sammanhang.

BÖN
Gud, det finns en slags automatisk tacksamhet
i livet för allt det jag tar för givet. Tack för att
jag får ta den här dagen och känna in glädjen
över allt det som är så självklart för mig, men så
främmande för många andra.
Jag ber också för allt det jag funderar över, allt
det som jag oroar mig för och allt det som känns
mörkt och hotfullt. Tack för att du alltid finns
med oss, också i den mörkaste dal. Amen.

#Kaffemedhopp

är en digital satsning för att visa på
hur vi alla kan vara med och förändra
den situation som coronapandemin
har skapat. Genom att vara med och
bjuda in till fika där vi även swishar
en summa, kan vi tillsammans göra
vårt fika extra gott.
När alla som dricker #kaffemedhopp swishar valfri summa blir det
snabbt ett stort belopp tillsammans som vi kan göra skillnad med.

Tack till våra sommarjobbare!
Varmt tack till er ungdomar, Ann-Mari, Julia och Emil
som jobbat på våra kyrkogårdar i sommar. Ni har fått
beröm för hur ni tappert fört kampen med ogräset,
vilket alltid är en svår uppgift. Det är inga lättskötta
kyrkogårdar med många häckar och grusgravar,
men en välskötta kyrkogårdar speglar omsorgen och
vördnaden för alla de som vilar där. Tack för era
insatser och välkomna tillbaka!

SÅ HÄR GÖR DU
1. Fika! Med någon vän på behörigt avstånd, digitalt, ring upp
någon, skypa eller facetima!
2. Swisha! Uppmuntra alla som är med och fikar att swisha en
gåva till 900 1223. Skriv ”Kaffe med hopp” i meddelandefältet.
3. Dela! Njut av er fikastund, ta en bild på den och dela den gärna
i sociala medier som exempelvis Facebook och Instagram. Skriv
in hashtaggen #kaffemedhopp och nämn Act Svenska kyrkan i
ditt inlägg. Uppmuntra fler att fika #kaffemedhopp.
Ju fler vi blir som fikar, desto större skillnad gör vi tillsammans!

Marie-Louise Hagberg
Tack för att du bidrar med kyrkoavgiften så att
vi kan möta människor i alla livets skiften!
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Sommarens återblickar 2020
Med tanke på detta speciella år, så har mycket verksamhet begränsats i sommar. Vi har dock satsat på att ha sommarmusikkvällar i Svarttorp med max 50 bokade platser. Den 15 juni började vi också öppna upp lite med gudstjänster med max 50 personer. Under delar av våren och sommaren har vi också sänt webbandakter och också lagt ut
veckobrev så att vi håller kontakten på avstånd. Det har varit annorlunda, men har trots allt blivit många fina upplevelser som vi fått dela på behörigt avstånd.
Måndagar 14.30-16.00

Måndagar och torsdagar 09.30-12.00
(drop-in från kl 9.00)

Måndagsklubben – För alla åk. 3-4 som gillar sport, lek,
pyssel, bakning och ett och annat äventyr.

Stor och Liten – Öppen verksamhet för barn 0-5 år och
deras föräldrar/anhöriga.

Vi träffas i Lekeryds församlingshem med start den 24
augusti.

Sofia Winald kvartett

Vi leker, sjunger, pysslar, fikar och har kul och mysigt
tillsammans!

Vi börjar med andakt och sen blir det aktivitet!

artett
v
k
s
s
a
r
dets b
Kyrko
Höglan
fullmä
ktige
på avs
tånd i
somm
ar

Vi träffas i Lekeryds församlingshem med start måndagen den 24 augusti.

Anmälan till:
Nathalie tel 070-342 00 74
alt. Nathalie.soderqvist@svenskakyrkan.se

Kontakt/frågor :
Nathalie 070-342 00 74
alt nathalie.soderqvist@svenskakyrkan.se

Sanja tel 073-050 00 45
alt.Sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Sanja 073-050 00 45
alt. Sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Onsdagar 13.10-14.30

Tryggen Trio

Onsdagsklubben – För alla i åk. 1-2 som gillar att leka,
pyssla, baka, sporta eller bara göra något kul på fritiden.

Ulrik & Maria Lundström

Alla barn från 4 år och uppåt ( mindre barn är välkomna tillsammans med vuxen ) är välkomna! Vi är med en
stund på gudstjänsten och har sedan söndagsskola i
sakristian. Vi bjuder på lättare fika efteråt.

Lekeryds församlingshem med start den 26 augusti.
Vi börjar med andakt och därefter blir det aktivitet! Vi
hämtar och lämnar på fritids för dem som går där.

Söndagen den 27 september kl 15.00 i Järsnäs kyrka

Anmälan till:

Söndagen den 25 oktober kl 15.00 i Järsnäs kyrka

Nathalie 070-3420074
alt. Nathalie.soderqvist@svenskakyrkan.se

Sommartoner

med Emma Pett
er
Hagberg, Linda sen, Karin
Sandström

Svenskakyrkans
familjerådgivning
i Jönköping

NYHET!

Onsdagar 16.00-18.00
AfterSchool – För alla åk. 5-7 som gillar att hänga,
pyssla, baka, sporta eller bara göra nått kul med kompisar efter skolan.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Jönköping erbjuder
kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda.
Lekeryds församling är en av många församlingar som
subventionerar kostnaden för besök och samtal.
Du hitta mer information på Svenskakyrkan i
Jönköpings hemsida:
www.svenskakyrkan.se/jonkoping/familjeradgivning
Boka tid hos familjerådgivningen
Tel. 036-30 35 35
familjeradgivningen@svenskakyrkanjonkoping.se

Lekeryds församlingshem med start den 26 augusti och
därefter varannan onsdag på ojämna veckor.
Vi börjar med andakt och därefter blir det aktivitet!
Anmälan till:
Nathalie 070-3420074
alt. Nathalie.soderqvist@svenskakyrkan.se
Foto: Henrik Jonason

m
Fredrik Sjöblo

Gå gärna in och kolla hemsidan för ev ändringar!
www.lekerydsforsamling.se

Sanja 073-0500045
alt. sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se
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Sanja 073-0500045
alt. Sanja.magnfalt.@svenskakyrkan.se
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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

Pedagog

Vaktmästare

Sanja Magnfält
036 – 858 85
073-050 00 45
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

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

Svarttorp

för barn, familj & ungdom

Vaktmästare

Församlingsassistent

Järsnäs

Nathalie Söderqvist
070-342 00 74
nathalie.soderqvist@svenskakyrkan.se

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

Ekonom

Diakoniassistent

Musiker

Präst

Annelie Fornander
036-802 67
073-077 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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