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Tillbaka igen!
Hej, och roligt att vara i Lekeryds församling igen! De åren jag varit borta
har jag ägnat mig åt lite annat än musik. Textillinje i Vadstena, hemtjänstgöring i Gränna med omnejd. Förra året vikariat på kantorstjänst i Skärstad-Ölmstad. Så blev det en musikertjänst ledig hos er och då drog det i
mig att söka.
Nu hoppas jag snart få börja med barnkör när coronan lugnat sig och vaccinering kört igång. Konfirmanderna träffar vi på nätet i nuläget, roligt att i
alla fall på detta viset ha kontakt med dom.
Ser fram emot att få träffa er församlingsbor igen på gudstjänster och andra
träffpunkter. Ni kommer ju så gärna och det är en ljuspunkt och glad sak
att tänka på att snart ses vi igen!!
Många hälsningar, Birgit Mattisson, nygamla kantorn

”Du som i alltets mitt har ställt det kors där du ger ut
dig själv har gett oss denna fastetid till läkedom och ljus
och liv”. Sv.ps 438:1. Det är inte bra att sitta i korsdrag,
men ibland måste somligt vädras ut för att ge plats åt
det nya fräscha. Det är därför korset finns och är en
viktig symbol för förlåtelsen i den kristna tron. Det talar
tydligt, på påskdagen är korset tomt.
Dödens makt är stor, den skiljer oss från varandra,
men det liv som Gud har skapat kan den inte förgöra.
Det är till det livet Gud har öppnat porten för den som
tror. Tydligare kan det inte sägas än med orden:

Den håller i sig, vintern.
Nu är det väl som de skall
vara på våra breddgrader.
Vilken lycka att sportlovsveckan fått både snö och
kyla!
När Du läser detta kanske
termometern visar helt andra grader än när jag skriver
detta. För egen del tycker jag
om att varje årstid står för
vad den är, med tydliga karaktärsdrag. Det är ju då man
märker skillnaden mellan vinter och vår, sommar och
höst. Varje årstid har ju sin tjusning, de berättar på sitt
sätt för oss om livsrytmen.

Körerna väntar på att få blomma upp!

”Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig skall leva om han än dör,
och den som lever och tror på mig skall aldrig
någonsin dö.”
Joh.11:25-26

Lekeryds församling har 4 fina körer. Voices och Pysselkören är våra barnkörer och
Lekerydskören och Svarttorp-Järsnäs kören är vuxenkörerna. Tyvärr har verksamheten mer eller mindre haft uppehåll sen i våras. Vi vet att det är många som saknar
sången och musiken i kyrkan. När pandemin släpper sitt grepp om vårt samhälle,
kommer vi kyrkomusiker att återigen starta upp körerna och hälsa nya och gamla
sångare välkomna tillbaka.
Vi ser fram emot att sjunga tillsammans igen!

Ja, den håller i sig vintern, men ni har väl hört att de inte
ger upp för kylan; våren och livets budbärare alla våra
gäster vid fågelbordet.

Så vill också kyrkoåret hjälpa oss att förstå och tolka
yttringar i livet. Den bästa hjälp vi kan få när det gäller att
möta olika händelser är tydlighet, för det som oroar mest
är ovisshet. Tänk vad mycket man oroar sig för i onödan.
En äldre dam uttryckte det så här. ”Det mesta jag oroat
mig för i livet har aldrig blivit av”. Så det där med ”Blott
en dag ett ögonblick i sänder” är allt kloka ord som Lina
Sandell gett oss. Tydlighet ger också trovärdighet. För vår
verksamhet i Lekeryds församling, tror jag att det också
är ett måste, om kyrkans budskap skall bli trovärdigt.
En sådan tydlighet är att stå för vad Svenska kyrkans lära
utrycker, hur hon tolkar den kristna tron i vår tid.
Det är bara att be om att kyrkans Herre Jesus Kristus
skall ha tålamod med oss, innan alla delar i den kristna
kroppen går åt samma håll.

Foto: Henrik Jonason

Några funderingar under
fastetiden 2021

Magnus och Birgit

”Hör hur fågelropen höjs!
Hav och strand sig gläder.
Se hur mark och träd tar på

Foto: Kristin Lidell /Ikon

sina sommarkläder.
Genom tjäle, köld och död
tränger solens eld och glöd.
Det är påsk på jorden.
Sv.ps 517:2

I höst är det kyrkoval igen!
Fundera redan nu på vad som är viktigt för dig.
Ställ frågor till dem som står på listorna! Eller
kanske vill du med några andra starta en egen
lista att kandidera med.

Marie-Louise Hagberg
Tf.kyrkoherde

Det är en styrka att något är fast och orubbligt när
det blåser i livet. En sådan tydlighet är stommen i
våra gudstjänster, att kunna känna igen sig vart man
än kommer i vårt avlånga land. Det är en styrka att få
komma in i en kyrka som är avskild som mötesplats för
mig och Gud. Det är här Guds kärlek till oss får komma
till uttryck i texter, sånger och musik. Det behövs platser
för stillhet och egna reflexioner, där man får andas ut det
som tynger och andas in förlåtelse och liv. Det som är
större än mitt eget jag.

Här hittar du information om kyrkovalet:
Websida:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/
om-kyrkovalet

Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:		
Henrik Jonason
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Informationsbroschyr:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2114471
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Fastan
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 dåligt humör
frossa i fridsamhet

Senare på natten, när Jesus och hans nära vänner har samlats
i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna.

fasta från förtrytelse
frossa i förnöjsamhet
fasta från avundsjuka
frossa i kärlek

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.

fasta från stolthet
frossa i ödmjukhet

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.

fasta från fruktan
frossa i tillit

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.

fasta från själviskhet
frossa i hjälpsamhet

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.

Skärtorsdag i kyrkan

fasta från missnöjdhet
frossa i tacksamhet

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.

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.

fasta från självömkan
frossa i glädje

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick
genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

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.

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.
Amen

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.

Foto: Alex & Martin /Ikon

Läs mer om fastan här:
https://www.svenskakyrkan.se/fastan

Gud om att fasta

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

UNDER SAMMA
HIMMEL

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

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.

FASTEAKTIONEN 2021

Påsken

Låt oss:

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)

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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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.

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.
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Texten är hämtad från: https://www.svenskakyrkan.se/hogtider.
Där kan du hitta mer om våra högtider i kyrkan!

HIMLAGRUPPENS KNÅP & KUL!

Världen står inför
vår tids största humanitära kris

Hej!
Barngrupperna är för tillfället inställda fram till att restriktionerna ändras. Men det kommer istället att finnas en
film på hemsidan med en inspelad samling där vi bland annat visar hur ni kan pyssla ett pyssel eller kanske baka
lite. Det kommer även stå en person och dela ut pyssel, som är kopplat till veckans filmsamling, till de som vill
ha på skolgården när skolan slutar på måndagar. Har man inte möjlighet att hämta det på skolgården så kan man
skicka ett sms till 073-050 00 45 kan vi lösa det med hämtning i församlingshemmet.

– just därför är det dags att tänka om
Aldrig har så många människor i
världen varit beroende av humanitär
nödhjälp. Och aldrig har siffrorna
ökat så dramatiskt under bara ett år
som under 2020. ”Business as usual”
kommer inte att räcka efter ett år där
ingenting längre är som vanligt.

Filmsamlingarna kan man hitta på antingen Lekeryds församlings hemsida eller på Lekeryds församlings facebook
sida.
Denna termin är Nathalie Söderqvist
hemma och är mammaledig.
Så vid frågor eller funderingar får ni höra av er
till Sanja Magnfält på telefon:
073-050 00 45
eller mail: sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Foto: Hanna Törngren

Vi hoppas att vi snart kan starta upp barngrupperna igen, men fram till dess får ni ta hand om
varandra och vara rädda om er.
//Sanja Magnfält, Svenska kyrkan i Lekeryd

Ny brunn vid
Svarttorps hembygdsgård!

Som bonus får också hembygdsgården tillgång till vatten och i
gengäld får hydroforen placeras i hembygdsgårdens farstu.
Tack för det !

”Vatten, vatten bara vanligt vatten…”
så lät en sång för många år sedan.

Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde

Förnöjsamhet

Att få tillgång till vatten
är ju egentligen en
lyxgåva. Vatten är vårt
viktigaste livsmedel.

Det finns saker som kan ge oss möjlighet att
upptäcka ordet förnöjsamhet. Ofta finns de i vår närhet,
det gäller bara att öppna sina sinnen.
Ett sådant tillfälle kommer att erbjudas genom en
pilgrimsvandring om rådande omständigheter gör det
möjligt. Därför kommer denna inbjudan med reservation
för vilka rekommendationer som gäller då. Vandringen
ordnas i samverkan med
Skärstad –Ölmstad församling.

Utan vatten inget liv.
Speciellt under det
senaste året har vi dagligen hört hur viktigt
det är att tvätta händerna för att undvika
att sprida covid 19. Ja
vattnets betydelse kan
inte nog betonas. Tänk en varm dag att få dricka ett glas kallt
vatten. Att få sätta igång tvättmaskinen och låta den sköta
om tvätten. Att sluta vattna blommorna skulle innebära att
de vissnade och sedan dog.
I dagarna har Lekeryds församling låtit borra efter vatten vid
Hembygdsgården vid Svarttorps gamla kyrkogård. Detta för
att säkra behovet av vatten till kyrkogården. Hittills har vattnet tagits i den lilla bäcken nedanför kyrkogården. Vid torra
somrar har bäcken sinat och inneburit att man fått begränsa
möjligheten till bevattning.
I och med att vi nu anlägger en ny minneslund och askgravlund är det också lämpligt att se till att vattenförsörjningen
blir ordnad.

Lördag 24/4
Samling vid p-plats Hägnen kl 9.30.
Vi kommer gå till Ramsjön där man kan njuta av utsikten från marken vid sjöudden eller en toppbestigning
till Ramlaklint. Sträckan är ca 5 km. Eget fika tas med till
vandringen.
Anmälan senast 22/4 till:
tomas.b.eklund@svenskakyrkan.se
eller SMS till 0739-390112.
Välkommen!
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2020 var året då extrem fattigdom
som en konsekvens av coronapandemin ökade igen, efter att ha minskat
stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot
270 miljoner människor komma att
hamna i akut hungersnöd. Det var
året då motsvarande en halv miljard
heltidsjobb förlorades och då 91 %
av världens samtliga elever drabbades
av skolstängningar. Det var också
året då antalet som drabbades av naturkatastrofer fortsatte öka efter det
FASTEAKTIONEN 2021
varmaste decenniet någonsin
uppmätt, samtidigt som världens väpnade
konflikter fortsätter med oförändrad
intensitet. Det högsta priset för händelserna under det senaste året bärs
av barnen.

Vi måste stärka det förebyggande
arbetet, rusta individer och samhällen
för att kunna stå mot katastrofer bättre och samordna långsiktiga, fredsbyggande och humanitära insatser.
Och de som ska planera, prioritera
och genomföra insatserna bör så
långt som möjligt vara lokalbefolkningarna och de lokala organisationerna själva. Det är de som finns på
plats före, under och efter en kris,
som oftast har både närvaron och
tilliten i samhället, och det är deras
insatser och arbete som är avgörande
både för att hantera varje särskild
krissituation, och för att försöka förhindra återkommande kriser.

Hopp finns, inte minst i hur unga
människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslöshet och
ökad utsatthet för våld gått samman
och lett både sociala och humanitära
insatser under pandemin. De har varit
volontärer på hälsokliniker och soppkök, de har startat digitala kampanjer
och samarbeten och de har höjt sina
röster för rättvis maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet. Det
Är det något som 2020 har visat oss
visar också hur lokala initiativ kunnat
är det dels hur olika globala utmata mer plats under ett år när många
ningar samverkar och förstärker varinternationella organisationer tvingats
Coronapandemin
tvingar
miljoner människor
andra
under en global
krissituation,

UNDER SAMMA
HIMMEL

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Vanligt, ja, så uppfattar vi det som är vana vid att bara vrida
på en kran så kommer vattnet.

Vissa siffror får en att stanna upp och
vackla till. Som att var tionde minut
dör ett barn under 5 år i Jemen av
orsaker som är helt och hållet möjliga
att förhindra, som till exempel svält.
Det betyder ett barn precis när du
började läsa den här texten, och ett
barn till precis när du slutat.

dels hur svaret på utmaningarna måste hittas i lokalt arbete uppbackat av
global solidaritet. För att nå dit måste
vi flytta både makt och resurser till de
människor som lever i de mest utsatta
miljöerna.

till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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hem under lockdowns, och hur central lokal aktivism är för att samhällen
ska fungera under en kris.
Med stor uppfinningsrikedom har
många av våra partner hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet
dödade kvinnor per år är bland de
högsta i världen, har både hunger och
våld i hemmet ökat under pandemin.
När vår partner från ACT-alliansen
delar ut matpaket läggs i paketen även
information om var våldsutsatta kan
vända sig för att få hjälp. Genom att
hembesök för att lämna matpaket
görs, får man även en inblick i hur situation i hemmet ser ut, utan att peka
ut någon som utsatt för våld.
Vi har fått lära oss att vi inte kan ta
för givet att utvecklingen går åt rätt
håll. Men vi vet att vi kan vända utvecklingen. Det ger hopp! Men det är
inte självklart att vi kommer lyckas,
för det har aldrig varit svårare. Det
som krävs är gemensamma insatser,
medvetna och tuffa beslut och att vi
uppfyller löftena om mer resurser i
händerna på de människor som drabbas av katastrofer. Genom din gåva
kan vi komma längre.
Henrik Fröjmark
Act Svenska kyrkan

ADLERBERTHSKA GRAVKORET

A

involverad i dessa, då de dokumenterade målningarna
i Vrigstad var så pass speciella vad gäller motivval och
symbolik. Detsamma gäller bildstenarna vid sydportalen i
Rydaholm. Och vägen via Svarttorp och Lekeryd kan man
tänka att han färdades ett flertal gånger från Linköping och
till de södra delarna av stiftet. Tidsmässigt är vi då i mitten
av 1100-talet, då han var verksam från 1130-talet och in

dlerberthska gravkoret på Svarttorps gamla kyrkogård har fått nytt tak.
Det är André Blomgren, 34:ans Byggnadsvård
AB som utfört arbetet. Under arbetet med att byta tegel
på taket upptäcktes att även stor del av undertaket var
rötskadat. Därför har takbottenbrädor, masonit, läkt och
taktassar bytts ut. Nya vindskivor och stormlister är nu på
plats. Även nygamla tegelpannor täcker taket.
Till våren skall nya rännor monteras samt vindskivor
målas. När takbrädorna togs bort var antikvarie BrittMarie Börjesgård från Jönköpings Länsmuseum med
för att inspektera arbetet. Hon skriver följande: ”Skickar
över några spännande bilder. Jag var ute i Svarttorp
på förmiddagen för att kika på gravkoret. Då flera
av takbottenbrädorna ska bytas gick det att få en god
överblick in i gravkoret. Den norra väggen har en helt
annan karaktär än väggarna i övrigt och är en äldre mur,
det finns rester av en draperimålning på den biten av
muren som syns över gravvalvet. Min spontana tanke var
1600-tal, vilket också Gunnel Rosenqvist, vår konservator
som är mest inriktad på kalkmåleri delar, utifrån bilderna.

Det är olika karaktärer på murarna i gravkoret. Det finns rester av
draperimålning över gravvalvet. Foton: Britt-Marie Börjesgård.

Enligt Ragnar Lindstams bok från 1932 där han går
igenom gamla kyrkor och kyrkklockor häradsvis, så skriver
han «Redan år 1702 företogs en tillbyggnad på södra sidan,
i det väggen utflyttades från bispkyrkans östliga gränslinje
och fram till korgaveln, så att skeppet kom att utvändigt
hava en bredd av 13,05 meter. Bispakyrkan avskildes och
inreddes till tvänne gravkor för Adlerberthska familjerna.»

på 1160-talet, men 1170 nämns en ny biskop i Linköpings
stift."
Till våren kommer också den nya minneslunden och
askgravlunden att färdigställas på Svarttorps gamla
kyrkogård. En plats för eftertanke och meditation där
resterna av den gamla kyrkan sätter fantasin i rörelse. Här
har människor kommit och gått sedan 1100-talet. En tanke
som ingjuter respekt för platsen.

Det är en annorlunda tid med nya utmaningar
men vi tror också på nya möjligheter!

Vi bjuder in till

Sommarkonfa 2022!
I Lekeryds församling satsar vi nu på Sommarkonfa!
En konfa som är perfekt för dig som tycker det är mycket
att göra under terminstid och för dig som vill vara med om
en annorlunda konfaupplevelse!
Vi lär oss nya saker om livet och den kristna tron och gör
roliga utflykter under två veckor på sommarlovet.
Det är också ett par dagläger och påskläger innan dess, så
att vi hinner lära känna varandra och vara med om de viktigaste högtiderna i kyrkan tillsammans!
Se mer info om upplägget här (eller via QR-koden nedan)>
https://lekerydsforsamling.se/konfa-i-lekeryd/
Vi hoppas att nästa sommar skall vara fri från pandemin och
att ni hänger på konfan tillsammans med oss!
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Henrik Jonason, präst:
Tel:
036-858 82,
070-569 71 03
Mail:
henrik.jonason@svenskakyrkan.se
Sanja Magnfält, pedagog
Tel:
036-858 85
073-050 00 45
Mail:
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se
Birgit Mattisson, musiker:
Tel:
036-858 87
Foto: Magnus Aro
nsson /Ikon 073-822 21 50
Mail:
birgit.mattisson@svenskakyrkan.se

Foto: Roland Vred

Det nya taket läggs på gravkoret på
Svarttorps gamla kyrkogård.

Med bispakyrkan syftas på den äldsta medeltida delen av
kyrkan, och vilken biskop man syftar på vet man inte. Men
en av de mera tongivande biskoparna med betydelse för
det medeltida Småland var Linköpingsbiskopen Gisle, och
det stift som hela Småland då tillhörde.
Gisle var en av de förste biskoparna som vi känner till
namn och som var född här i landet och inte en inresande
kyrkans man. Han skänkte marken till grundandet av
Nydala kloster och både vad gäller Rydaholms kyrka och
den rivna kyrkan i Vrigstad diskuteras det om han var

www.lekerydsforsamling.se
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Foto: Magnus Aronsson /Ikon

För mer info, kontakta:

Digital vår 2021

Pandemin kunde som det ser ut nu vara ännu värre, som t ex
Spanska sjukan, men för den som drabbas av svår sjukdom
eller död är det en katastrof oavsett.
Vi bör vara tacksamma att vi har den vård vi har i vår del av
världen. Vi får be och tacka för detta, men framför allt be
för dem som inte har de möjligheterna vi har! Och ge gärna
en gåva i denna fastetid till ACT Svenska kyrkan eller något
annan godkänd hjälporganisation som hjälper dem som har
det sämre ställt än oss.
Vi måste vara rädda om varandra och finna nya vägar.
Vår hemsida har en slogan "Livet finner en väg". Genom alla
katastrofer och förändringar i levnadsmiljö, så finner Livet
en väg. Jag tror att det gör det även denna gång. Formerna
må skifta, men vi går framåt med Livet. Vi får lita på den
som är Vägen, Sanningen och Livet, dvs Jesus.

Vi är många som längtar efter att återigen kunna möta varandra
utan corona med allt vad det innebär.
Men nu när det är risk för en tredje våg, så fortsätter vi i mycket
den digitala vägen.
Vi får trots allt vara tacksamma att vi lever i en tidsålder där det
finns möjlighet till bildsamtal och digitala gudsjänter mm. Och
dom allra flesta har åtminstone tillgång till telefon.
För 10-15 år sedan var det inte alls lika smidigt att sända digitalt
och framför allt så hade knappt någon en smartphone eller
padda.
Många av oss har nog sett någon eller flera science fiction-filmer där världen drabbats av en svår klimatförändring eller ett
dödligt virus. Nu vet vi att det kan vara verklighet och vilken
påfrestning det kan medföra. Framför allt för alla som drabbats och dem som kämpar för att rädda liv och hälsa hos våra
medmänniskor.

Nu är renoveringen av Lekeryds
kyrka i full gång!

Altaret inklätt för skydd und
er
restaureringen.

Kororgeln monteras ned för
transport till Brånerydskapellet.

Ann Håkansson måleri AB har
kontakt med änglarna....

n stiftet.
Lars Källström frå

Hälsningar från km Henrik Jonason
Före och efter rengöring av taket...

Vi fortsätter webbsända andakter & gudstjänster
Pandemin som vi lever under har förändrat mycket.
Bland annat har vi fått pröva nya vägar att
förmedla hopp genom tron. Under våren 2020 började vi
sända helgsmålsböner och andakter via hemsidan.
Vi fortsatte över sommaren och hade lite uppehåll under
hösten tills andra vågen slog in efter en kort tid av begränsade gudstjänster.
Sedan slutet av november har vi sänt i princip varje helgdag
och försökt att förmedla hopp och närhet -trots avstånd.
Nu fortsätter vi, men får testa lite olika format, då det tar
väldigt mycket tid att göra dessa gudstjänster. Vi hoppas ni
vill fortsätta titta! Ni hittar oss på: https://lekerydsforsamling.se/webbsanda-andakter-och-gudstjanster-2021/

Annorlunda konfaträffar för årets konfa
När andra vågen av corona slog till
beslutade vi att fortsätta vår konfa online.
Nu träffas vi i princip varje vecka för
undervisning och häng med roliga quiz, musik mm.
Vi har liksom många andra församlingar fått tänka om och
hitta nya vägar till gemenskap. Det är gott att se våra konfirmander, trots att vi är utspridda hemma.
Vi hoppas givetvis att vi snart får träffas i verkligheten igen,
men är tacksamma för att vi ändå får hålla kontakten och
ses trots allt!
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Orgeln ink
lädd

Alla bänkar är borttagna
förbehandling av dem
och golvet.

Altarskåpet fr
ån
ned för restau norrväggen monteras
rering.

i skyddan
de plast.
Korgolvet foga
s.

Foton renovering: Ann Klint

plats för ett fristående altare. Dopfunten kommer att flyttas tillbaka till sin gamla plats, där kororgeln stått, och dopängeln som
legat på kyrkvinden kommer att hängas ovanför dopfunten.
Stengolvet i koret skall fogas om, då det skett en förskjutning
och ojämnhet mot trägolvet.
För de kyrkliga textilierna skall det tillverkas ett skåp som
kommer att placeras i sakristian. Idag har de haft sin plats bakom altaret i ett fuktigt klimat och där mögelpåväxten varit stor.
Då bänkarna nu är borttagna för att slipas, tvättas och målas
har golvet slipats och kommer att oljas vilket ger ett ljusare golv.
För att kunna utföra alla dessa arbeten har församlingen sökt
och fått beviljat KAE kyrkoantikvariskt ersättning och KUB
kyrkounderhållsbidrag med mellan 50-75 procent av kostnaden.
Att renovera en kyrka kräver tillstånd och till allt arbete som
nu genomförs har Länsstyrelsen i Jönköping gett tillstånd.
Det är också församlingens skyldighet att bevara både byggnaden och inventarierna. När det är dags att återöppna Lekeryds
kyrka inför sommaren 2021 kan församlingen med stolthet och
glädje inbjuda till gudstjänst i ett ljust och vackert kyrkorum.
Det är samma kyrka som betytt och betyder så mycket för så
många. Lekeryds kyrka bär sin historia, inte bara väggarna utan
också för var och en som fått döpa sina barn, vigas samman till
ett äktenskap, men också i Jesu namn fått lämna den man älskat.
Låt 2021 bli ett förhoppningens år då vi åter får fira gudstjänst i
en förskönad Lekeryds kyrka. Allt i Jesus namn.

I Lekeryds församling finns tre vackra kyrkor. Svarttorps kyrka, en
så kallad Tegnérlada som med sina höga valv ger ett pampigt men
luftigt intryck.
År 1997 gjordes en ombyggnad då nederdelen av kyrkan försågs
med ett andaktsrum, toalett och ny uppgång till läktaren. Den senaste renoveringen avslutades med en återinvigning 18 mars 2012.
Järsnäs kyrka har en helt annan karaktär. Det är en medeltida
kyrka med korsarm. Vid den senaste renoveringen togs stjärnhimlen fram i koret. Kyrkan upplevas varm och ombonad. Dåvarande
byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson, Jönköpings museum
skriver ”2015 års kyrkorum blir en mer helgjuten sammansmältning av 1906 och 1937 års stora omdaningar, men samtidigt med
utrymme för samtid och framtid.”
Det är i samma anda vi nu renoverar Lekeryds kyrka. Den

senaste mer omfattande renoveringen ägde rum 1952. Då
försökte man återskapa det skick kyrkan hade före 1877 års renovering. 1987 konserverades altaruppsats, altarskåp, predikstol
med baldakin, försilvrat krucifix samt mariaskåp av länsmuseets
konservator Ola Westerudd. På grund av klimatet i kyrkan är
det nu dags igen att mögelsanera och konservera alla träföremål. För att inte detta skall upprepas har en klimatutredning
gjorts för att kunna styra värmen på ett sätt som göra att värme
och fukt är i balans. De gamla elementen som varit monterade
under bänkarna kommer att bytas ut. För rengöring av väggarna ansvarar Anne Håkanssons måleri AB, likaså ommålning av
bänkarna, och tillsammans med konservatorer från Länsmuseet
i Jönköping görs en rengöring av taket. Längst ner i kyrkan
kommer tre bänkrader att tas bort för att bereda plats för ett
pentry och sittplatser för kyrkkaffe.
Den gamla altarrunden som idag finns på kyrkvinden kommer att återskapas och de gamla balusterdockorna användas
i den mån de är hela. Altaret kommer att halveras och bereda

Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde
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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

(föräldraledig)
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

Bertil Badman
036–802 40
bertil.badman@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

Birgit Mattisson
036-858 87
073-822 21 50
birgit.mattisson@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)

12

