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Söndagen 3 oktober
Den helige Mikaels dag –Änglarna
15.00 Familjegudstjänst i Svarttorps kyrka.  

 Utdelning av dopänglar för barn som döpts   
 under året.  Barnkör.

Söndagen 10 oktober
Tacksägelsedagen –Lovsång
11.00 Skördemässa i Järsnäs kyrka
15.00 Himlagott i Järsnäs kyrka.

Söndagen 17 oktober
Tjugonde söndagen efter trefaldighet  
–Att leva tillsammans
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndagen 24 oktober
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet –Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndagen 31 oktober
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet –Frälsningen
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndagen 6 november
Alla helgons dag –Helgonen 
16.00 Minnesgudstjänst i Lekeryds kyrka.  

 Lekerydskören.
17.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka.   

  Ann-Mari Danielsson flöjt.
19.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka.
  Svarttorps-Järsnäs-kören.

Söndagen 7 november
Söndagen efter Alla helgons dag –Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst i Järsnäs.

Söndagen 14 november
Söndagen före domssöndagen –Vaksamhet och väntan 
11.00 Familjegudstjänst med bönbokutdelning  

 i Lekeryds kyrka. Barnkör.

Söndagen 21 november
Domssöndagen –Kristi återkomst 
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndagen 28 november
Första advent –Ett nådens år.
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka. Körerna. 
18.00 Adventskonsert i Lekeryds kyrka.

Söndag 5 december
Andra advent-Guds rike är nära
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Söndag 12 december
Tredje advent -Bana väg för Herren
15.00 Familjegudstjänst i Lekeryds kyrka. Medverkan av   

 barngrupper och julavslutning.

Söndag 19 december
Fjärde advent -Herrens moder
11.00 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.
18.00 Körkonsert i Svarttorps kyrka

Julafton 24 december
Den heliga natten
11.00 Samling kring krubban i Järsnäs kyrka.
23.00 Midnattsmässa i Lekeryds kyrka.  

 Lekerydskören

Juldagen 25 december
Jesu födelse
07.00 Julotta i Järsnäs kyrka.

Annandag jul 26 december
Martyrerna
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Med reservation för ev ändringar, se hemsida, affischer och 
annonser i Jönköpingposten.

Angående våra gudstjänster ur Coronasynpunkt.
Från 1 juli gäller max 300 personer på sittande plats inomhus, men 
detta beror på lokalens storlek. I Svarttorps kyrka beräknas ca 75 
personer kunna vara närvarande. Järsnäs och Lekeryds kyrkor är 
mindre och kan således ta emot färre besökare under pandemin. 
Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt 
framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå 
till åtta personer.
Vi följer FHM:s rekommendationer för var tid.
Följ anvisningarna i kyrkan för allas säkerhet! 

Välkommen till höstens gudstjänstblad!

Här nedan ser du höstens planerade gudstjänster till och med 26 
december. Kolla också in valinfo på baksidan!

Samhällsinformation

Under hösten kommer Lekeryds kyrka att återöppnas efter 
renoveringen. Datum är vid detta blads tryck ännu inte satt.  
Håll utkik i kommande annonsering på anslagstavlor, 
hemsidan och i Jönköpingsposten!
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På valdagen för kyrkovalet den 19 september kommer vi ha 
aktiviteter för barn vid de olika vallokalerna!
Barnteamet Sanja och Birgit mfl kommer åka runt till Järsnäs, 
Svarttorp och Lekeryd för att hitta på roliga saker med barnen.
Vi kommer att anordna fiskedam, ansiktsmålning, pyssel och fika 
under dessa tider vid respektive kyrka beroende på väder:
16.00-16.30 Järsnäs i kyrkan eller utomhus.
17.00-17.30 Svarttorp på övre våningen i  
  församlingsgården eller utomhus.
18.00-18.30  Lekeryd i församlingshemmets källare.

Teamet kommer att vara ca  30 min på varje plats om man vill 
veta mer eller fråga något om barn- och ungdomsgrupperna 
eller barnkörerna.
Under hela dagen som röstlokalerna är öppna kommer barnen 
kunna gå en skattjakt i kyrkan (Järsnäs och Svarttorp) och vid 
församlingshemmet i Lekeryd. 
De kommer även kunna rösta på sin egen barnpräst. Dessa kan 
man rösta på i Svarttorps och Järsnäs kyrka, samt i församlings-
hemmets barnvåning. Se nedan!
Varmt välkommen!

Nallen Kim som är 6 år 
och kommer ifrån  
Jönköping. Kim gillar att 
äta honung, spela vild-
katten och när Kim är 
med på Gudstjänster så 
är det bästa som finns 
att få prata med präs-
ten om olika saker.

Antonio som är 8 år 
och kommer ifrån 
Huskvarna. Han gillar 
Spagehetti och djur. 
Det bästa han vet med 
Gudstjänsten är att få 
sjunga de olika sång-
erna som man brukar 
sjunga, för han älskar 
att sjunga.

Frida som är 5 år och 
kommer ifrån Tenhult. 
Hon gillar blodpudding 
och fotboll. Det hon 
tycker bäst om med 
en Gudstjänst är att få 
tända ett ljus och be en 
bön.

Val och röstningslokaler -tider
Öppettider i vallokalen den 19 september i Lekeryds församlingshem 
blir kl. 9.00-11.00 och 16.00-20.00.
Öppettider i röstningslokal på valdagen i Svarttorps församlingsgård 
och  
Järsnäs församlingshem kl. 9.00-11.00 och 16.00-20.00.

Förtidsröstning
Förtidsröstning sker på expeditionen i Lekeryd.
Öppettider 6/9  t o m 11/9 kl. 10.00-12.00  
förutom onsdag 8/9  kl. 17.00-20.00
13/9 till och med 18/9  kl. 10.00-12.00  
förutom onsdag 15/9  kl. 17.00-20.00
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Mer info om Kyrkovalet  
finner du i Kyrknytt 2021-2. 
Där hittar du mer om hur 
valet går till och vilka som 
kandiderar mm!
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