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Kyrkoherdens sida

Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november.
Denna tids tema handlar om att lära känna Gud och växa som människa.
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.
Kyrkans tre största högtider berättar tillsammans om treenigheten
Det är julen, när vi firar att Gud föds
som människa.
• Det är påsken, när vi firar Jesu död
och uppståndelse.

Gudstjänsterna mellan oktober-december kommer att komma ut på separat blad i mitten av
september då vi vet mer om restriktioner och om
återöppnande av Lekeryds kyrka.

Tålamodsprövande är bara
ett av många adjektiv som
kan användas på den tid som
ligger bakom oss. Såväl för
församlingens medarbetare
som för er församlingsbor.
En tid som visar att vi också
har haft en förmåga att
anpassa oss. Dels för att vi
varit tvungna och dels för att
vi inte gett upp hoppet om
att den dag kommer, då vi
åter får mötas igen. Självklart
är det många som varit
tvungna att ge upp både arbete och liv.

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.
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.

• 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.

En okontrollerbar smitta har tagit många liv. Vilket i sin
tur lämnat många sörjande i ensamhet. Trots allt som
måste lämnas har församlingens arbete pågått, men på
ett annorlunda sätt. Kontakter har hållits genom brev
och telefonsamtal. Barn och ungdomar har kunnat
hämta pysselpåsar och kunnat titta på roliga träffar i
datorn.

Källor om högtiderna på detta uppslag:
https://www.svenskakyrkan.se/hogtider

Minneslund på Svarttorps
gamla kyrkogård

Gudstjänster har spelats in och sänts på webben. Varje
söndag har vi firat en ställföreträdande gudstjänst. Våra
sammanträden har hållits telefonledes. Allt administrativt
arbete har pågått som vanligt. Likaså arbetet på våra
kyrkogårdar.

På Svarttorps gamla kyrkogård har nu anlagts en minneslund
och askgravlund och vi jobbar nu på att gräs och växter skall
ta sig, bland annat med hjälp av bevattning från den nya
brunnen. Det kommer också att sättas upp en ljus- och
blomhållare.

Det svåraste att genomföra digitalt har varit körarbetet
även om våra kantorer hållit kontakt med våra
körmedlemmar. Konfirmandarbetet är också ett arbete
som kräver fysisk kontakt och som kommer att följas
upp under nästa sommar. Nu vill jag passa på att tacka
alla medarbetare för att ni med stort tålamod, har låtit
fantasin flöda för att hålla vårt arbete igång. Inga sura
miner ! Tack för er trofasthet.

Möt våra sommarjobbare 2021!

Det finns ännu en ljuspunkt och det är den
pågående renoveringen av Lekeryds kyrka. Med
stor hantverksskicklighet har kyrkan genomgått en
förvandling som vi kan kalla från mörker till ljus. Senast
kyrkan genomgick en renovering var på 1950-talet -så
det var hög tid nu. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet
av september och kyrkan kan återöppnas någon gång
under hösten. Då kan ni församlingsbor glädjas åt en
klenod, en ljus och vacker kyrka där många gudstjänster
och högtider skall firas ! Allt till Guds ära.

Lisa Johannesson, Emil Nilsson och
Julia Pettersson jobbar som vaktmästare här i sommar och sköter
våra kyrkogårdar.
Du möter dem framför allt på våra
kyrkogårdar som dom
håller fina, men du kan också möta
dem i gudstjänster.
Ansvarig utgivare: Tf kh Marie-Louise Hagberg
Layout:		

Med önskan om en sensommar och höst i frihet och att
vi åter får träffas

Där kan du också möta Evelina Jonasson som är
innevaktmästare på framför allt sommarmusiken.

Henrik Jonason

Foto: Henrik Jonason
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Marie-Louise Hagberg
Tf.kyrkoherde

Evelina Jonasson

Lisa Johannesson, Emil Nilsson och Julia Pettersson
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Man röstar på nomineringsgrupper och kandidater som har anmält sig senast den 21 april 2021 till de olika valen
på motstående sida. På följande sidor finner du de som har hört av sig till Kyrknytt för presentation.

Vad vill du att Svenska kyrkan skall göra? Du
som har som en av 6,1 miljoner medlemmar
i Svenska kyrkan möjlighet att göra din röst
hörd.

Nomineringsgrupper och kandidater har själva ansvar för att kommunicera med väljarna om vad de har för
program, åsikter och målsättningar. Stift och valnämnder har information och kontaktuppgifter till dem.
För mer info om nomineringsgrupper och kandidater, gå in här:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/om-kyrkovalet/nomineringsgrupper-och-kandidater

I höst är det kyrkoval igen!
Fundera redan nu på vad som är
viktigt för dig. Ställ frågor till dem
som står på listorna!
Här hittar du mer information om
kyrkovalet:

Så här röstar du!

Websida:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/
om-kyrkovalet

När du kan rösta
Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan förtidsrösta
från och med 6 september.

Informationsbroschyr:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2114471

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där
fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska
kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela
Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.
Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

Det är tre val som görs i kyrkovalet:
till kyrkomötet (nationellt),
stiftsfullmäktige (regionalt)
och kyrkofullmäktige (lokalt).
I kyrkovalet röstar du om:
– den strategiska inriktningen.

•Vad det får kosta

– budgeten och fördelningen av resurser.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du
skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro
av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet.
Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Rösta i din vallokal på valdagen
På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet,
som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken
som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du
tillhör.

Det här röstar du på!

•Vad kyrkan ska göra

Vilka röstar man på?

Brevrösta
Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan
eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som
vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i
Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att
”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din
vallokal (se vallokal- och förtidsröstningstider på sidan 9).
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och
med valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på
valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du
är du. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där
den räknas.

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket (K11) som du kan få tag på via församlings-/pastorsexpeditioner (eller motsvarande), stiftskanslier eller kyrkokansliet. Du kan
brevrösta när du fått ditt röstkort (från ca 1 september 2021) och
fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen
senast fredag den 17 september 2021.
På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha
intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år
gamla.

Budrösta
Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett
särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4)
antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den
församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

•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.
Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre
olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.
Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att
utöva diakoni och mission.
Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men
också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller
vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor,
djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i
behov av stöd eller att bryta ensamhet.
Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i
stiftet.
Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i
teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier
och konst.

Denna broschyr hittar du i våra kyrkor.
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Kandiderande till kyrkofullmäktige i Lekeryd 2021 års kyrkoval
Dessa kandiderar för listan 'För kyrkan och församlingen Lekeryd'
AGNETA GUSTAFSSON

EWY YLENSTRAND

IRENE KARLSSON

ANNIKA KLINT-NILSSON

GÖRAN ENELL

JOHAN GUSTAFSSON

KRISTINA LAHI

ARNE HJERTKVIST

HELENA APPELQVIST

JOHAN LUTGÅRD

LEIF HAGBERG

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara
en öppen kyrka för alla, ung som
gammal och de som är mitt i livet.
Att man hänger med med teknik
m.m samtidigt som man håller kvar
det gamla och traditionella.
Alla har ett behov av att ha en öppen levande kyrka beroende var man
är i livet
I vardag, glädje och sorg behövs
kyrkan som en trygg plats där man
får vara delaktig och finna betydelse
Det är viktigt att det finns något
som passar alla.
Jag vill var en del av arbetet för
att det i en levande landsbygd
ska finnas en levande kyrka och
församling.

Jag vill ha en öppen och välkomnande kyrka med verksamhet för
alla, musikgudstjänster, diakoni,
barn och ungdomsverksamhet.

Jag vill delta i kyrkans uppgift att
nå ut med budskapet om Kristus.

Som nyinflyttad Lekerydsbo ska
det bli spännande att få vara en
del av församlingen .
Jag har ett speciellt intresse för
diakoniarbetet

ERIK JÖRNROTH

Jag vill verka för ett ekumeniskt
arbete för en enhetlig kristen
kyrka, där bl a upplåtelse av
kyrkorummet för annat trossamfunds medverkan kan göras
möjligt för kyrkans medlemmar.
Jag vill verka för en bred kyrklig verksamhet med betoning på diakonin.
Jag vill verka för en ordnad ekonomi så att vår "lilla" församling
kan vara verksam lång tid utan att
tvingas höja medlemsavgiften.

Jag tänker först på musiken och
körerna men också för att verka
för ett levande gudstjänstliv
där alla ska känna sig välkomna.
Barnverksamheten samt diakonin
är också en viktig del av kyrkans
arbete.

HELENA SUNDAHL

Jag vill jobba för en kyrka som
är till för alla åldrar och skeden i
livet.
Att många ska känna sig välkomna att jobba ideellt i gudstjänstlivet och övriga verksamheter i vår
församling.
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KRISTINA JOHANSSON

Grunden till mitt engagemang
bottnar i kärleken till kyrkan.
Att få inbjuda till "öppna kyrkor"
för alla åldrar. Där vi kan erbjuda
tro, gemenskap, gläjde och stöd
till människor i livets olika skeden.

Jag vill att vi ska vara en öppen
kyrka där alla får plats.

Jag känner att trygghet och lugn
är så viktig för varje individ i dagens stressande samhälle, och där
gör kyrkan ett viktigt arbete.

Jag ställer upp för att bevara vårt
kulturarv, typ byggnader och
traditioner och för att värna om
alla människors lika värde.

Omvärlden förändras -i en riktning som inte bara är god.
Därför är det viktigare än någonsin
att vår kristna grund är stabil.
Gudstjänstliv, ungdomsverksamhet
och socialt engagemang
måste fungera bra, nu och i framtiden.
Som fullmäktigeledamot kan jag
påverka så att vår församling
fortsätter att bedriva sitt viktiga arbete och att byggnaderna
förvaltas på rätt sätt.
Beslut för kyrkans bästa.

Min ambition och avsikt är att som
församlingens representant arbeta för :
- en större öppenhet gentemot
församlingens medlemmar.
- ökad tydlighet i ledning och befogenheter inom församlingens arbete
- fokusera allt arbete till gagn för
församlingens medlemmar
- inventera församlingbornas behov
och förväntningar på vår landsbygdsförsamling
Till sist ett citat från Augustinus:
Det är bättre att gå stapplande på den
rätta vägen än att med fasta steg gå vilse.

LILIAN KJELLQVIST

KERTIN ÖHOLM

Jag önskar en öppen och
välkomnande kyrka för alla!

Mitt valspråk är:
Vad skulle Jesus gjort?
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Dessa kandiderar för listan 'För kyrkan och församlingen Lekeryd'

Kandidat för SD

Val och röstningslokaler -tider

MAGNUS KLINT

BO SÖDERQVIST

För en öppen och ekumenisk
kyrka.

Öppettider i vallokalen den 19 september i Lekeryds
församlingshem blir kl.9.00-11.00 och 16.00-20.00.

Jag heter då Bo Söderqvist, och
kandiderar till kyrkofullmäktige,
för SD.
Jag vill arbeta för att behålla och
värna de svenska och kyrkliga
traditionerna.
Jag är 64 år, och bor i Svarttorp.

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 till och med 11/9
kl. 10.00-12.00 förutom onsdag
8/9 kl.17.00-20.00

KARIN GUSTHALIN (mitten)

Jag vill verka för en Kyrka i förändring.
En Kyrka som välkomnar alla. En Kyrka som ger hopp i de frågor
som berör oss alltifrån världsomfattande klimathot till våra barn
och barnbarns skolmiljöer.
Jag vill lyfta fram verksamheter som även tilltalar yngre generationer. All verksamhet ska bygga på kyrkans ledord
–gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.
Det är viktigt att all kyrkans personal och frivilliga krafter får
stöd och uppmuntran i detta arbete.

MARITA JANSSON

Jag vill verka i en levande församling med en verksamhet som
lockar unga som gamla.

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.

MARIANNE JOHANSSON (vänster)
& ANNMARIE NIELSEN HOLMBERG (höger)

Vi vill satsa på undomsarbete och mer musik i kyrkan. Vi önskar
kvinnofrukost med föreläsare. Vi vill ha en öppen kyrka för alla
och musikkvällar.

MARIE PETTERSSON

SVEN-OLOF JARL

Jag vill arbeta för en öppen och
jämlik kyrka som inkluderar alla
människor.
Jag vill även arbeta för att få unga
vuxna till kyrkan och gudstjänstlivet.

Med tanke på hur det ser ut i
världen med en på gående pandemi, skjutningar och gängkriminalitet, krigshärdar lite varstans,
då känns tryggheten och lugnet
i kyrkan som något att luta sig
mot. Det skulle vara intressant
att följa och vara en av dom som
bidrar med arbetet för
medlemmarna, speciellt våra barn
och ungdomar.

Bön för kyrkovalet

ULF BERNTSSON

Gud, vi kommer till Dig
med våra tankar och drömmar om framtiden.
Vi ber till dig om vägledning
och din kärleksfulla hand över våra val.
Vi ber till dig om att dom av oss som ställer sig till förfogande i
tjänst, skall drivas av och med din kärlek till oss människor och det vi
är satta att förvalta.
Vi ber att vi som väljer skall välja vist, med kärlek och förstånd och
med omtanke om oss alla.
Du som skapat oss som en mångfald unika människor -alla skapade
till din avbild- hjälp oss att låta varandras röster höras, så att din
kropp, vår kyrka kan andas.
För oss framåt längs din väg och hjälp oss att se nya möjligheter.
I dina händer lägger vi vår framtid och det vi lämnat bakom oss.
Amen.

Jag har mina rötter från Lunnatorpet i Svarttorp där min
mormor föddes 1870, och hon
lär vara den som först döptes i
Svarttorps kyrka.
Jag skulle med mina erfarenheter
från arbetet inom Svenska kyrkan
tycka det vore meningsfullt och
hedrande att få avsluta min kyrkopolitiska karriär i Lekeryds pastorat.
Jag kanske skulle kunna få tillföra
något av det som jag har lärt mig
av det kyrkopolitiska arbetet från
andra både större och mindre
församlingar och pastorat.
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13/9 till och med 18/9 kl. 10.00-12.00
förutom onsdag 15/9 kl.17.00-20.00

Läs mer om kyrkovalet på webben:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Temat är Änglarna

Änglar och barn

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.

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 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 utdelning av
dopänglar till de barn som döpts under
året.

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.

ÄNTLIGEN!

Efter ett historiskt långt uppehåll kan kyrkans körsångare
återigen träffas.
Det har varit så tråkigt att körerna inte har kunnat träffas
och sjunga under mer än ett års tid. Sången är en glädjekälla
och vi mår gott av att sjunga och musicera tillsammans.

Körövningar
Svarttorp Järsnäs kören onsdagar kl 18.30-20.30
med början den 1/9.
Lekerydskören

Men nu äntligen är det dags att starta upp körerna igen.
Vecka 35 börjar höstens körövningar i Lekeryds församlingshem. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Vi kommer att sjunga många nya sånger, så det är ett perfekt läge
för dig som vill börja i någon av körerna.

torsdagar kl 19.00-21.00
med början den 2/9.

Hälsningar från Magnus Åström, körledare

Välkommen!
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Nu är renoveringen av Lekery ds kyrka snart klar!
En fin junidag kommar jag in i Lekeryds kyrka
från sidoingången i väster och möts av en
betydligt ljusare kyrka än jag är van vid.
Det är mycket jobb som lagts ned av många
inblandade för vad som kommer att bli en
väldigt fin renovering.
Jag får berättat om av vad som har gjorts i
Lekeryds kyrka under renoveringen av Anne
Håkansson från Anne Håkansson Måleri AB
och Bibi Pålenäs från Jönköpings länsmuseum.

Anne Håkansson med ängeln i
kortaket.

Var det några speciella utmaningar med renoveringen?
Anne: –Den stora utmaningen var taket. När vi hade torrrengjort taket från sot och smuts var det en en ojämn konstig lasyr
som täckte för att dämpa ned färgerna, och den var klibbig och
svår att jobba med, men den fick vi ju ta bort också.
Taket var ju övermålat innan 1922 då 1700-talstaket togs
fram igen. Då tror ju jag det misslyckades. Man vet inte vad
dom hade för ställningsmöjligheter och dom misslyckades antagligen rejält med att frilägga. Det finns fragment av 1700-talsmålningen under, men inte speciellt mycket. Målare Ström i
Tenhult hade uppdraget att renovera taket.
Anne: –Taket är i princip helt ommålat. Det kan ha sett ut så här
och Ström kan ha sett fragment av takmålningarna, sen har han
delvis fylllt i.
Bibi: –Bårderna vet man att de har gjorts efter ”de äldres
hågkomster”. Taket står det dock ingenting om. Antagligen har
man sparat huvuddragen i alla fall.
Anne fortsätter:
–Texterna är säkert nått han sett och fyllt i. Färgerna som det
målades med blev dock alldeles för kraftfulla och det är väl det
man försökt att dämpa ned med lasyren. Efter vår rengöring
och retuschering fick vi tona ner färgerna igen, men inte riktigt
lika mycket. Det var ju en utmaning kan man säga, att få det
hyfsat jämnt. Många i kyrkoråd och från museet var uppe på
ställningarna och tittade och alla inblandade parter var överens
om att vi låter det vara som det är nu. Det är nästan hundra år
sedan det renoverades i taket sist.
–Hur gick det till när ni gjorde iordning taket?
–Vi tog bort bänkarna och slipade golvet först, sedan satte vi
upp ställning för tak och väggar som vi hade i sex veckor. Det
var ett stort jobb.
Det måste ha varit ett slitsamt jobb. Låg ni på rygg när ni gjorde iordning?
–Nej då, vi går. Det går inte ligga på rygg, för du kommer för
nära. Man måste kunna gå ifrån och titta. I och med att det varit
ställning över hela taket, så kan du inte se om du ligger på rygg.
Det måste slita nåt fruktansvärt.
–Ja, det gör det. Det är ju risken, men man får ta lite pauser och
så får man vara några stycken.
Sen är ju hela processen en utmaning tycker jag! Fast det är ju
det som är så kul, att jobba tillsammans med församlingens
arbetsgrupp, Länstyrelsen och Länsmuseets antikvarie Anders
Franzén. Vi har tillsammans bollat ideér. Läktarbröstet stämde

Ninni Ekre fixerar tak i Lekeryds
kyrka.

inte med något och bänkarna hade en mystisk grön färg som
inte stämde så bra med de andra kulörerna i altaruppsats och
predikstol mm. Då är utmaningen att få ihop kyrkorummet till
en helhet. Det tycker jag är fantastiskt roligt!
När man plockar bort täckpappen på golvet, så kan man se
stengolvet och trägolvet. Man skall sedan stämma ihop med
altarring och altare och hitta kulörer som finns i altaruppsatsen.
Då kan man låta det gå igen här (Anne pekar på de utsnidade
rosorna i altarbordet). Sedan tar ju skinnet på altarringen upp
oxblodsfärgen på predikstolen.
Vi har använt en del av det gamla läktarbröstet, som hittades på vinden, som utgångspunkt för färgsättningen av bänkarna och det befintliga läktarbröstet. Den nya mattan kommer att
ta upp färgen från altaruppsatsen, så det är mycket matchning.
Altarringen är nu nerplockad från vinden och iordninggjord. Dockorna i altarringen är återanvända från gamla altarringen med fyra nya dockor, då de gamla var i dåligt skick. Nu
är dopfunten också flyttad till sin gamla plats på höger sida.
Vi har också hängt tillbaka dopängeln som hittades på vinden,
och den är också restaurerad.
Ett kök är nu monterat i nedre delen av kyrkorummet och
några bänkar har tagits bort som skapar en ny gemenskapsyta.
Snickaren André Blomgren från 34:ans Byggnadsvård har
tillverkat nya bänkbröst framför bänkarna, och gjort huvudaltaret lite mindre mm. Pelle Vildapel från Åsafors snickeri har
gjort två nya altaren och har monterat köket och skåp i nedre
delen av kyrkan. Det finns nu ett centralaltare och ett dopaltare
i kyrkan.
Anne visar på det nya centralaltaret som hon nu håller på
att marmorera för att efterlikna den eftertraktade stenen, på
samma sätt som man gjorde förr. Alla snickerier är målade med
linoljefärg, väggarna är kalkade och golven har oljats med en
ekologisk golvolja och allt har fått ett betydlig ljusare intryck.
Har ni delat upp arbetsområdena helt mellan målare och konservatorer?
–Ja, fast taket har vi jobbat på tillsammans. Där har konservatorerna fixerat färgytorna först, dvs allt som varit löst som
färgflagor. Sedan har vi på måleriet rengjort allt och sedan har
konservatorerna retuscherat och bättrat.
Orgeln har vi också gjort ihop. Konservatorerna har gjort
guldet och vi det bemålade. Jag har gjort många orglar, för jag
tycker det är intressanta instrument.
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Anne Håkansson marmorerar
det nya centralaltaret.

Marie-Louise, Bibi, Anne och Frida
framför altaret.

Målar ni mest på frihand, eller maskerar ni med tejp och liknande?
–Nej, jag tycker inte vi maskerar så mycket. Det är väl mer att
man täcker golv och så. Men annars är det ju mest frihand. Om
man målar fönster, skall man vara så stadig på hand så att man
kan klara det utan att kladda.
Det krävs stor hantverksskicklighet...
–Ja, det gör det. Nu tycker jag dock att vi lever i en tid där
hantverksskicklighet och byggnadsvård håller på att få lite högre
status och det tycker jag är skönt. Så att man uppskattar det
här fantastiska hantverket som finns här i kyrkan, för det är ju
verkligen så gediget. Vi inser vikten av att hantverkskunnande
betyder mycket.
Jag frågar Bibi om vad som varit det mest tidskrävande i renoveringen för deras del på
länsmuseet?
–Bibi: Det har varit altarskåpet (det som hänger på norra sidoväggen) som tagit mest tid och det som varit svårast att hantera.
Alla medeltida föremål har transporterats in till vår ateljé i
Jönköping, för att de skall finnas i en säker miljö med hanteringssäkerhet och stöldskydd. Det är också viktigt med klimatet
för föremålen och därför har de varit i ett klimatstyrt utrymme.
Så det har varit ett stort jobb, inte minst för att det är så tungt.
Vilket träslag är altarskåpet byggt av och vad väger det?
–Det är ek. Corpus, dvs mittendelen, väger ca 174 kg och flygeldörrarna ca 75 kg styck. Altarskåpet är byggt i massiv ek. Det krävdes
5-6 man för att hantera det för transporten, så det är ju sanslöst

Köket monteras in i bakre delen
av kyrkan.

Sofia Zetterstrand lägger sista
handen vid pelarna .

Bibi Pålenäs retuscherar
altaruppsatsen.

tungt. Det är ju inte ett föremål som flyttas normalt, utan det
hänger där det hänger.
Är det mest rengöring ni gör, eller fyller ni i? Hur arbetar ni?
–Rengöring är ju en del av det hela, men det är ju egentligen inte
det allra viktigaste, utan det är arbetet med att säkra ytskikten.
Det innebär att vi limmar fast och fixerar allting som sitter
löst. Du vet hur det är med färg som flagar. Först är det lite och
sedan lite till och till sist finns det ingenting kvar. Man kan säga
att det är konserveringens kärna, att säkra att ytskikten inte går
förlorade eller att man bromsar nedbrytningsprocessen.
När ytan är säkrad, så är det rengöring som gäller. Det var
ganska mycket mögel på altarskåpet, i synnerhet på baksidan.
Tidigare har det varit upphängt för tätt mot väggen, så luften
har inte kunnat cirkulera. I den nya upphängningen har vi en
luftspalt bakom. Den förra upphängningen var lite tveksam
men nu är det en ny upphängning som är säker och hållbar för
såväl besökare som för föremålet.
Efter rengöringen är det retuschering, då man fyller i de
skador som stör betraktarens öga, där det kanske har fallit bort
färg och det lyser vitt av grundfärg. Då maskerar man det så att
det ger en lugn och harmonisk yta, så det inte stör ögat. Skadorna finns ju där, men vi kan maskera dem så de blir mindre
iögonfallande.
Ibland kan det vara detaljer, som trädetaljer som lossnat
eller sitter löst. Då säkrar vi dem också.
Fixerar ni färgen efter ni har retuscherat?
–Ofta, inte alltid, lägger vi på ett tunt skyddsskikt över metaller,
som guld och silver som är ömtåliga. Det är som en fernissa.
Det gör att om man rengör om 50-100 år, så gnuggar man inte
på själva metallen utan fernissan. Det kan då skydda metallerna
till en del.
Om det är något som fattas, så maskerar vi neutralt. Den
enskilda konservatorn skall inte sätta sin egen personliga prägel
på till exempel en tavla. Det finns mycket etiska regler kring
vad en konservator får göra eller inte får göra. Allt handlar om
bevarande och att göra så lite som möjligt.
Alla de saker jag målar nu, målas med akvarellfärg så att det
går att återställa i framtiden, ifall man inte tycker att mina retuscher är bra längre. Förr använde man oljefärg, men problemet
är att den ofta gulnar över tid och att den inte går att ta bort.
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Fortsättning på nästa sida >

Det är lite spännande att den här altartavlan är i 3-D,
där Jesus räcker ut kalken från altaruppsatsen.
–Ja, det är roligt. Det är typiskt för den här bildhuggaren Johan Ullberg som verkade på 1700-talet. Det finns en liknande altaruppsats i Bringetofta kyrka. Denna altartavlan är från 1760-talet.
Finns det någon anledning för att tofsarna på altartavlan hänger så konstigt.
–Nej, dom är nog enbart dekorativa, det är ju för att det skall vara
fint. Däremot finns det ju förklaringar till vilka figurer man ställer
i en prydnad. Man har ju Judas längst ner till höger med penningpungen, som oftast avbildas rödhårig och lite lägre än alla andra.
Ofta utesluts Judas ur skaran av lärjungar på bilderna då man
skäms över hans beteende, men här är han ju faktiskt med.
Det är ju en tallrik med ett lamm på bordet i altartavlan, men sen är det ett hål jämte.
Är det nåt som fattas?
–Ja, troligtvis fattas det en tallrik och att det är brödet som legat på den.
Det kan ju vara så att den finns någonstans. Den här altaruppsatsen har ju legat på vinden i tusen småbitar. Sen plockades den ner

från vinden på 1950-talet. Konservatorn reagerade då på att det
var svårt att hitta, då det var så undanskuffat utan lyse på vinden.
Han ifrågasatte om altaruppsatsen överhuvudtaget var komplett.
Men det verkar ändå som det är hyfsat komplett. På den tiden när
man rekonstruerade, så satte man årtalet på varje del som rekonstruerats. Det kan man se på många ställen på predikstolskorgen
till exempel, där det står 1951.
Detta är så långt vi kommer i detta nummer. Vi tackar Anne och Bibi för
deras beskrivning av renoveringsprocessen av Lekeryds kyrka.
Vi får säkert anledning att återkomma med mer intervjuer och bilder av de
som medverkat i detta fina arbete. Bra jobbat!
			
Text: Henrik Jonason

Foton av: Ann Klint, Bengt Eriksson, Henrik Jonason

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/

Tacksägelsedagen
Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna
handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.
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.

Att tacka lyfter blicken från det som stör och gör ont
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.
Läs mer på:
https://www.svenskakyrkan.se/tacksagelsedagen

Vi hoppas att nästa sommar skall vara fri från pandemin och att ni
hänger med på vägen tillsammans med oss!
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Allhelgonahelgen
De många helgonen fick en gemensam dag
Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgonen och
minnet av martyrer. Helgon var människor som man höll
särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött
för sin tro.
Det blev till slut många dagar att fira och det uppstod ett
behov av att samla helgonen och martyrerna utan namn
till en egen helgondag. För cirka tusen år sedan införde
därför den tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme en
gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få egna
dagar i almanackan.
Helgonens betydelse ser olika ut i olika kristna traditioner.
Helgonen har olika betydelse också för enskilda kristna.
Läs mer på:
https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona

Vi minns helgonen och dem som stod oss nära
Allhelgonahelgen består av två kyrkliga helgdagar: alla helgons dag och alla själars dag.
Historiskt har vi skilt mellan att minnas helgonens liv
– på alla helgons dag – och att minnas våra närståendes
liv – på alla själars dag. Men rent teologiskt är det ingen
skillnad: Vi är alla heliga, tack vare Jesus kärlek till oss.
Helgen präglas av att ljusen lyser på våra kyrkogårdar. De
lyser upp mörkret och påminner oss om Guds ljus, som
räddar oss från döden, som visar oss på förlåtelsens väg och
som ger oss ett himmelskt hopp.
Alla helgons dag är en helgdag och den firas alltid den
lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Alla
själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på söndagen.
Då minns och hedrar vi våra döda närstående.
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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
073-822 21 50
Mail:
birgit.mattisson@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aro
nsson /Ikon

www.lekerydsforsamling.se
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Foto: Magnus Aronsson /Ikon

För mer info, kontakta:

Nu är sommaren snart över och till hösten hoppas vi verkligen
att vi kan öppna upp våra barn- och ungdomsverksamheter igen!

Stor & Liten

Måndagar och torsdagar kl 9.30-12.00
(drop in från kl 9.00)
Öppen verksamhet för barn från 0-5 år och deras
föräldrar/anhöriga. Vi leker, sjunger, pysslar, fikar
och har kul tillsammans!
Vi träffas i Lekeryds församlingshem i ungdomsvåningen (källaren), startdatum kommer ut på stor
och litens Facebook sida längre fram.
Kontakt/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Onsdagsklubben
Onsdagar kl 13.15-14.45
För alla i förskoleklass – klass 2. Vi kommer att
leka, pyssla, sporta, baka, vara ute och massa
annat kul!
Vi träffas i Lekeryds församlingshems ungdomsvåning (källaren).
Vi börjar med andakt och fika, sedan blir det aktivitet. Vi hämtar och lämnar på fritids.
Anmälan/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Måndagsklubben

Afterschool
Tisdagar kl 14:30-16:30
Afterschool – för alla i klass 5-6 som gillar sport,
pyssel och en hel del äventyr.
Vi träffas i Lekeryds församlingshem (källaren) och
börjar med andakt och fika, sedan blir det aktivitet.
Anmälan/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Ungdomsgruppen
Måndagar kl 16:30-18:00
Ett gott gäng som ses på onsdagar kl.16-19 i Lekeryds församlingshem. Vi spelar spel, fikar, pratar
om livet, åker på utflykter, ser på film eller bara
hänger.
Anmälan/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Välkommen
till våra barnkörer!

Voices
för dig mellan 9 – 12 år, åk 3- åk 6.
Tisdagar 14.30 – 15.30
Vi börjar med fika innan sången.

Vi hoppas kunna starta igång igen v.36 och jag ser
mycket fram emot att träffa er!
Vi håller till i Lekeryds församlingshem.
Välkomna att anmäla er till:
birgit.mattisson@ svenskakyrkan.se
eller sms:a 073-8222150

Pysselkören
för dig mellan 6-8 år,Förskoleklass – åk 2.
Torsdagar 13.00 – 13.45
Vi hämtar och lämnar på fritids.

Ledarskolan

Foto: Magnus Aronsson
/Ikon

För dig som är konfirmerad och vill vara med och
leda andra ungdomar eller barn. Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig!
Kontakt/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Måndagar kl 14.30-16.00
För alla i klass 3-4 som gillar sport, lek, pyssel och
kanske ett och annat äventyr. Vi träffas i Lekeryds
församlingshem.
Vi börjar med andakt och fika, sedan blir det aktivitet.
Anmälan/frågor:
Sanja 073-050 00 45,
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

Foto: Sanja Magnfält
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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

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

Järsnäs

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)
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