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Tack för mig!
Efter dryga 2 år är det dags 
för mig, som tillförordnad 
kyrkoherde, att säga tack.

Det har varit en både spän-
nande och annorlunda tid. På 
grund av Covid 19, har mitt 
arbete varit inriktat på de ad-
ministrativa uppgifterna. 

En stor del av tiden har jag 
också ägnat åt renoveringen 
av Lekeryds kyrka. En pärla.  
Det är uppgifter som, förut-
om Svenska kyrkans grund-

läggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
och utöva diakoni och mission, åligger en kyrkoherde.  
För mig är det tjusningen att vara delaktig i en församlings 
alla arbetsområden. Då får man också förståelse för varan-
dras arbetsuppgifter. Därför hoppas jag att Lekeryds försam-
ling slipper ingå i en större enhet, för att kunna bevara den 
närhet till både personal och beslutsfattare som nu råder.  
Det jag sett av verksamheten, om även begränsad på grund 
av Covid 19, är att det finns en längtan att kunna utveckla 
barn och ungdomsarbetet. Vi har hängivna medarbetare som 
gärna vill ta sig an de barn som nu inte ryms i våra grupper.  
Då behövs flera som tar ansvar. Ta tillfället i akt och fundera 
på verksamhet i både Svarttorp och Järsnäs!  
Lekeryds församling har tre kyrkor som är i topptrim, när ny 
ljudanläggning kommer på plats även i Svarttorps kyrka.  
Ta vara på dessa vackra kyrkor, utveckla gudstjänstlivet när 
det låter sig göras ! 

Ett särskilt tack vill jag säga till alla medarbetare som jag 
kommer att sakna. Ibland har dagen varit tung, men ofta har 
vi haft nära till ett förlösande skratt. Tack ni trogna kyrkvär-
dar och gudstjänstvärdar som söndag efter söndag tar ert 
uppdrag på allvar.

Tack också till kyrkorådet som jag fått arbeta tillsamman 
med, vi har allt eftersom tiden gått funnit en framkomlig väg 
där församlingens bästa varit målet

Med dessa ord säger jag tack för mig för att ha fått uppleva 
en fin tid med stort förtroende. Jag önskar Lekeryds försam-
ling Guds välsignelse med mycket glädje! 

En hälsning från Efesierbrevet 4:1b-3 ”Lev värdigt er kallel-
se, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tåla-
mod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara 
den andliga enheten” De orden vill jag sända till er. 

Er tillgivna

Marie-Louise Hagberg

Tf. kyrkoherde

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

Kyrkoherdens sida Vår nye kyrkoherde  
 Kjell Gustafsson

Hur var din uppväxt?
Jag är uppvuxen i ett litet samhälle som heter Virserum i Kal-
mar län med mina fyra syskon. Min pappa var tapetserare och 
mamma var hemmafru. Jag tyckte om att vara tillsammans med 
kompisarna i grannskapet.  
Vi lekte och spelade fotboll och tennis var väl den sport som 
jag mest kom att gilla. Skolan var ganska rolig för det mesta.

Vad fick dig att vilja bli präst?
Mina föräldrar var aktiva inom frikyrkan och jag kom också 
med där. I söndagsskolåldern fick jag mina första drömmar att 
bli präst. Jag minns när vi firade söndagsskolans dag och vi gick 
i parad. Frälsningsarmens hornmusikkår spelade och vi barn 
hade flaggor i händerna. Svenska Kyrkan låg vackert på en höjd 
mitt i samhället. Jag tyckte att det var något speciellt och när 
jag såg kyrkoherden med sin vita dräkt så var det något som 
tilltalade mig. 

Hur var din väg till prästyrket?
Det kom att dröja innan jag blev präst. Jag var först pastor 
inom Pingströrelsen och i Alliansmissionen.  
Inom svenska kyrkan hade jag främst upptäckt det rika i liturgin 
och sakramenten och det heliga rummet med den rika ut-
smyckningen. Folkkyrkotanken var också något som tilltalade 
mig, att kyrkan är folkets kyrka, en kyrka för alla, med lite lägre 
trösklar och höga portar. 2017 prästvigdes jag sedan i Växjö 
domkyrka.

Har du familj?
Jag är gift sedan drygt 35 år med Berit. Vi har tre vuxna barn. 
Den yngste, Viktor, bor i Jönköping. Lovisa bor i Örebro och 
Rebecka bor i Stockholm. 

Vad är det som lockar dig till Lekeryds församling?
Det som nu lockar mig till Lekeryd är att efter att ha varit 
verksam i Jönköping och Huskvarna så lockas jag av det lite 
mindre sammanhanget och att få vara kyrkoherde här.  Jag vill 
gärna vara traktens präst och jag ser alla som bor i bygden som 
församlingsbor. 

Hur tänker du din roll som präst?
Jag tycker om bilden av prästen som en herde. Det är en ledar-
skapsbild som är ganska mjuk och god och det är den bild som 
Jesus använder när han talar om att leda. Jag frågar inte efter 
om man har en tro eller inte, ung eller äldre, om man tillhör 
kyrkan eller inte. 

Hur tänker du kyrkoherderollen?
Min uppgift är att leda verksamheten i våra kyrkor där även 
ansvaret för medarbetarna är en viktig del.  
Kyrkoherden ska självklart leda högmässor, och kyrkliga hand-
lingar så som dop, vigslar, begravningar mm. Så bör prästen 
även finnas på plats för människorna i bygden, kunna lyssna,  
ge vägledning osv. 

Har du något speciellt favoritbibelord?
På frågan om jag har något favoritord i Bibeln så kan jag nog 
inte direkt säga ett speciellt ställe i bibeln. 
Förutom vårt kalenderår så finns ju Kyrkoåret från första sön-
dagen i advent och ett år framåt. Det finns texter ur bibeln och 
teman för varje helg. När man följer med ett år så får man med 
det viktigaste i bibeln och i det kristna budskapet. 
Jag upplever alltid att bibelorden liksom börjar leva och blir 
värdefulla. Varje kyrkoår är som ett varv runt Jesus. Så när året 
är slut så kommer ett nytt år, ett nytt varv runt Jesus. Detta har 
prövats genom hela kyrkans långa historia och tradition. Det är 
något riktigt värdefullt. Det är som om Jesus kommer till mig 
genom bibeln. 

Hur är din gudsbild?
Det viktigaste att veta om Gud är att Gud är kärleken. Gud 
är nåd och kärlek. Om man inte får upp ögonen för det finns 
risken att detta med Gud blir något som hänger på mig själv, 
att jag är duktig, lever i dopet, jag ska ordna till en tro, jag ska 
sträva, vara en god kristen osv. Men det måste börja med Gud. 
Om man öppnar upp för Gud, lyssnar till hans ord, tar emot 
nattvarden och lever i sitt dop så kommer tron. 

Vad vill du skicka med oss inför framtiden?
Svenska kyrkan i Lekerydstrakten har tre fina kyrkor värda 
besök. Se dessa kyrkor som dina kyrkor. De finns för alla. Man 
kan komma när det är gudstjänst och mässor. Dessutom är 
kyrkorna ofta öppna, man kan gå in en stund, tända ett ljus och 
bli stilla några ögonblick.
I Lekeryd vill jag gärna samarbeta. Dels med andra kyrkor men 
också med andra föreningar som t.ex hembygdsföreningen, 
idrotten, skolan osv.

Vi tackar Kjell för intervjun och hälsar honom varmt välkommen 
till Lekeryds församling!

Vår nye kyrkoherde Kjell Gustafsson  
börjar i Lekeryds församling den 5 januari 2022.  
I ett mörkt november ställer vi några frågor.

Foto: Berit Gustafsson
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SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.
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Söndag 19 december
Fjärde advent -Herrens moder

11.00	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.		
	Svarttorps-Järsnäs	kyrkokör.

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.	Fredrik	Meyer	-trumpet.	
Gittan	Gustafsson	-sång.

Annandag jul 26 december
Martyrerna

11.00	 Högmässa	i	Svarttorps	kyrka.

Fredag 31 december
Nyårsafton

17.00	 Ekumenisk	nyårsgudstjänst
	 	i	Lekeryds	pingstkyrka.

Lördag  1 Januari
Nyårsdagen -I Jesu namn

16.00	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.

Söndag 2 Januari
Söndagen efter nyår -Guds hus

11.00	 Högmässa	i	Svarttorps	kyrka.

Torsdag 6 januari
Trettondedag jul -Guds härlighet i Kristus

16.00	 Gudstjänst	i	Järsnäs	kyrka.	Grötfest	efter	guds-
tjänsten.	Tuva-Li	Selvander,	sång	och	Ann-Mari	
Danielsson,	flöjt.

Söndag 9 januari
Första söndagen efter trettondedagen -Jesu dop

11.00	 Högmässa	i	Lekeryds	kyrka.	

Söndag 16 januari
Andra söndagen efter trettondedagen -Livets källa

10.00	Ekumenisk	gudstjänst	i	Lekeryds	Missionskyrka.		
Start	på	ekumeniska	böneveckan.	

 För övriga veckan se separat annons.

Lördag 22 januari
18.00	 Helgsmål	i	Lekeryds	kyrka.		

Avslutning	på	ekumeniska	böneveckan.	

Söndag 23  januari
Tredje söndagen efter trettondedagen -Jesus skapar tro

11.00	 Högmässa	i	Järsnäs	kyrka.	

Söndag 30 januari
Fjärde söndagen efter trettondedagen -Jesus är vårt hopp

11.00	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.	

Söndag 6 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljus

16.00	 Högmässa	med	mottagning	av	vår	nya	kyrkoherde		
Kjell	Gustafsson	i	Svarttorps	kyrka.	Biskop	Fredrik		
Modéus	leder.	Samkväm	i	Lekeryds	församlings-
hem.

Söndag 13 februari
Septuagesima-Nåd och tjänst

11.00	 Gudstjänst	i	Järsnäs	kyrka.
15.00	 Barngudstjänst	med	utdelning	av	Barnens	bibel	i	

Järsnäs	kyrka.	

Söndag 20 februari
Sexagesima -Det levande ordet

11.00	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.

Söndag 27 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg

11.00	 Gudstjänst	i	Svarttorps	kyrka.

Onsdag 2 mars
Askonsdagen -Bön och fasta

18.00	Askonsdagsmässa	i	Lekeryds	kyrka.		
Svarttorps-Järsnäs	kyrkokör.

Fredag 4 mars
Internationella bönedagen

19.00	Lekeryds	kyrka.	

Lördag 5 mars
17.00	 Konsert	med	barnkörerna	Pysselkören	och	Voi-

ces	i	Svarttorps	kyrka	tillsammans	med	gästkören	
Mixturen	från	Skärstad-Ölmsstad	församling.	Se 
separat annons.

Söndag 6 mars
Första söndagen i fastan -Prövningens stund

11.00	 Högmässa	i	Järsnäs	kyrka.	

För ev ändringar, se annons i JP och hemsidan.
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Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap.  
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill.  
En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia. 

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga över-
grepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung 
flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, 
straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. 
Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt 
skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt 
vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals, enligt 
andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon ut-
sattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon 
trotsade samhällets normer.

FLICKORS SITUATION IDAG
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av 
övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstymp-
ning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på 
vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över 
10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat 
hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda 
sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors 
kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhäll-
en har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen 
rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroende-
ställningen leder till stor ohälsa.

ACT SVENSKA KYRKAN GÖR SKILLNAD
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nät-
verk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över 
människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka 
kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. 
När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och 
barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter 
för att långsiktigt förändra. Det handlar om utbildning kring 
farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda bar-
näktenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. 
Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och 
sexualitet och stå upp för alla människors lika värde. 

LEGENDEN OM LUCIA GER HOPP
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och 
sin värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor 
ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörk-
ret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att 
värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kropp-
ar och kunna göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska 
kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina 
egna liv.  

Vid vårt Luciafirande  
i år samlade vi in pengar 
till Act Svenska kyrkan 
- För varje flickas rätt till 
ett värdigt liv!

Legenden om Lucia - om alla flickors rätt till ett värdigt liv
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Traditioner har vuxit fram under århundradena
Många av julens traditioner har med kristen tro att göra, 
 men inte alla.

En gammal fest fick ny inriktning
Allt handlar i grund och botten om att Jesus föddes.  
Sedan 300-talet efter Kristus har vi firat julen 25 december, 
men troligen var det inte då Jesus verkligen föddes.
En romersk solgud firades ungefär vid vintersolståndet.  
Det var en fest som liknar en som vikingarna hade vid sam-
ma tid. Kanske var det naturligt att fortsätta att ha fest,  
men byta inriktning på den, och i stället fira Jesus födelse?

Jesus kan ha fötts år 7 f. Kr.
Även fast vår tideräkning utgår från Jesus födelse, vet vi inte 
säkert vilket år han föddes. Om Jesus föddes under kung 
Herodes, måste han ha fötts senast år 4 f. Kr. Om födelsen 
ska vara förenlig med skattskrivningen, som nämns i evange-
liets texter så bör Jesus ha fötts år 7 f. Kr.

Vi börjar fira kvällen före helgdagen
I Sverige har vi en tradition av att fira helgdagsaftnar.  
Vi börjar till exempel att fira julen redan på julafton och mid-
sommar på midsommarafton. Det beror på att helgen börjar 
klockan sex kvällen före helgdagen enligt gammal tideräk-
ning. I andra länder är det vanligare att fira jul 25 december, 
det vill säga på juldagen.

Julklappen har sitt  
ursprung i de vise männens 
gåvor till Jesus
Vi talar ofta om de tre vise 
männen under julen.  
De var österländska stjärnty-
dare som hade sett en stjärna, 
som var ett tecken på att ett 
kungabarn hade fötts. 
Stjärntydarna följde stjärnan, som ledde dem till Betlehem. 
Först gick de till palatset och träffade Herodes. Han blev 
upprörd över att en annan kung skulle ha fötts, och besluta-
de därför att låta döda det nyfödda barnet.
Han försökte lura de vise männen att komma till honom 
efter besöket hos Jesus, för att avslöja var barnet fanns. 
Stjärntydarna fick dock en uppenbarelse i en dröm och valde 
en annan väg hem.  

I en dröm fick också Josef  reda på att det fanns ett hot mot 
Jesus, och familjen tvingades fly.
Stjärntydarna fann Jesusbarnet och gav honom gåvor – guld, 
rökelse och myrra.
På trettondagen, 13 dagar efter jul, firar vi att stjärntydarna 
kom till familjen i stallet.
I vissa traditioner firar man med presentutdelning  
på trettondagen.

Jultomten – en givmild ärkebiskop
Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla gårdstom-
ten och en ärkebiskop som levde i slutet av 200-talet och 
som var känd för sin givmildhet. Efter sin död helgonförkla-
rades han och blev känd som Sankt Nikolaus. Hans namns-
dag är 6 december.

Granar skyddade mot farligheter
Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i Sverige 
ställde många granar vid ytterdörren. Granarna var kvistade 
och hade bara en granruska kvar i toppen. Granarna var ett 
tecken på julfrid, men man trodde också att de gav ett skydd 
mot farliga makter.

Adventsstjärnan påminner om Betlehemsstjärnan
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som påminner om 

stjärnan som lyste över Betlehem, där Jesus 
föddes.
Traditionen att pynta med en adventsstjärna 
härstammar från herrnhutismen, en religiös 
kristen rörelse från Tyskland.  

Vid stora firanden, som första advent, satte man upp en 
lysande stjärna för att fira.
Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av det 
årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens  
missionärer och nådde Sverige under 1910-talet.

Adventsljusstaken – ett ljus för varje söndag
Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Er-
sta diakoni i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken så 
som vi känner till den idag. Där började man tända ljus i en 
så kallad adventsgran, en gran smyckad med 28 ljus.  
Sju ljus tändes varje adventssöndag.
Utifrån adventsgranen skapades adventsljusstaken – en ljus-
stake med sju ljus för varje dag i veckan under advent och en 
ljusstake med fyra ljus för varje söndag i advent.

Julen till minne av att Gud blev människa
Vi firar jul för att Jesus föddes. Gud blev människa, en bebis 
– så hjälplös som en människa kan vara. Gud kommer till 
oss utan makt för att visa oss att vi kan välja att älska. Det är 
aldrig ett tvång, alltid kärlek, som styr Guds omsorg om oss.

De gamla profeterna hade talat om Jesus
Men redan långt innan Jesus föddes hade profeterna i 
Bibelns gamla testamente  berättat att han skulle födas. En 
av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. 
I Jesajas bok i Gamla testamentet står det: 
”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som 
vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en 
son är oss given.”

Under advent förbereder vi oss för att ta emot Jesus
Advent – som betyder ankomst – är en fyraveckorsperiod 
när vi kan förbereda oss mentalt för att ta emot mysteriet, att 
Gud blev människa.
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som påminner om 
stjärnan som lyste över Betlehem, där Jesus föddes. Det be-
rättas nämligen i Bibeln, att när Jesus föddes tändes en stjärna 
på himlen.
Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan bibeltexter, 
som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv. 

Julen – när Jesus föddes
På julnatten firar vi Jesus födelse, tillsammans med dem som 
var med i de bibliska berättelserna: herdarna, änglarna, Maria 
och Josef.

Huruvida Jesus föddes i en stall, eller en grotta, eller på någon helt annan plats är och förblir oklart. Bibeln nämner stallet och lyf-
ter därmed fram Jesus enkelhet – det som inte är omgivet av konungars prakt, dyra platser och vackra saker. Det är också herdar, 
inte kungar, som först får budskapet av änglarna och skyndar till stallet för att glädjas åt underverket.

Julevangeliet enligt evangelisten Lukas kapitel 2 vers 1-20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skatt-
skrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad 
Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom 
och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens 
härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er 
om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta 
är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med 
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som 
har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef  och det nyfödda barnet som 
låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade 
över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och 
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.
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Foto Julklapp Michael Erhardsson /Mostphotos/Ikon

Välkommen till Flitiga Lisa! Vi är ett gäng som brukar 
träffas i Järsnäs församlingshem och sy olika saker av 
skänkt tyg som vi tänkt sälja till förmån för något barn-
projekt.  
Vill man inte sy så kan man istället sticka, virka eller  
brodera. Vi har med egen symaskin och eget fika. 

Vi träffas varannan måndag kl 17.00-20.00  
med början den 17 Januari

SOPPLUNCHER I SVARTTORP 2022
Sista onsdagen i månaden:  26 januari  
 23 februari  
 30 mars

12.30-14.00  i Församlingsgården Svarttorp.	

	  Varmt välkommen!
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Lekeryds kyrka återöppnad!
Söndagen den 24 oktober klockan halv fem bultade biskop 

Fredrik Modéus på Lekeryds kyrkas port med sin kräkla. 
Kyrkorådets ordförande och gudstjänstvärd för dagen Helena 
Sundahl öppnade så kyrkan för biskopen och församlingen 
som sedan gick i en vackert ljus pietetsfullt renoverad kyrka 
tillsammans med församlingen. 
En välfylld kyrka fick vara med om invigningens bibelläsningar 

och böner. Konfirmanderna stod för processionerna och Barn-
kören och Lekerydskören sjöng. Biskopen predikade över da-
gens tema ’Samhällsansvar' ett aktuellt tema i denna tid. Vi firade 
sedan den första mässan sedan kyrkan renoverats och glädjen, 
sången och rörelsen var påtaglig i kyrkan. 
Till slut tackades entreprenörer och de som medverkat vid re-
noveringen av kyrkan. Under sång och glädje gick församlingen 

sedan över till församlingshemmet för en stunds sam-
varo med en lättare måltid, med mer tal och samtal. 
Tack alla som bidragit på olika sätt till denna reno-
vering och firandet av återöppnandet! Ingen nämnd, 
ingen glömd!
 km Henrik Jonason

Foton: Henrik Jonason, Annelie Fornander, Bengt Eriksson
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sjunga 'Stilla natt', 'Nu tändas tusen juleljus' och 'Var hälsad 
sköna morgonstund'. 
Julens sånger handlar om Ett litet barn av Davids hus och En 
stjärna (som) lyser så klart. Men vi sjunger också om renen 
Rudolf, bjällerklang och en sockerbagare. Vi får ju inte heller 
glömma tomten som har snuva och blir kysst av mamma. 
Elva nätter före jul har Lucia sin egen dag och även sina egna 
sånger.
Musiken och sångerna som hör julhelgen till är viktiga ingre-
dienser i vårt julfirande. Vi vill hälsa er välkomna till kyrkans 
olika gudstjänster där vi kyrkomusiker och körerna hjälps åt 
för att skapa en riktigt fin julstämning för oss alla i Lekeryds 
församling.
Tipp, tapp, tipp, tapp
Kyrkomusikerna Magnus och Birgit

Nu är det jul igen och julen varar fram till påska.  
Julen är en viktig högtid som lyser upp i vintermörkret. 
Vi tänder ljus, pyntar våra hem och ser till att skapa mysig 
julstämning på många olika sätt. Det finns en mängd olika 
traditioner runt vårt julfirande, och varje familj har sina egna 
måsten vid julen.
En viktig sak för att få rätt julstämning är musiken. När affärer 
och köpcentrum börjar med sin julskyltning så skvalar julmu-
siken genom högtalarna för att vi ska komma i rätt stämning.  
Och det fungerar tydligen rätt så bra, eftersom köpmännen 
spelar samma jul-CD varje år.
I kyrkan har vi våra speciella psalmer som sjungs till advent, 
jul och trettondag. Julpsalmerna är faktiskt de psalmer som 
är mest kända av den breda allmänheten. Många av oss har 
särskilda minnen av att sitta i kyrkbänken på julnatten och 

Ett nytt år! Ett nytt minne!
Året som vi nu ser fram emot -en del med glädje och 
förväntan- andra med oro och ängslan, även detta kom-
mer att läggas till minnenas arkiv. 

Vi kommer återigen sammanfatta året i rubriker, beröm-
ma och dömma och fördömma varandras insatser, eller 
brist därav. Så läggs år till år.

Den grekiske soldaten och ledaren Xenophon vandrar 
förundrad över ruinerna av Nineve och Ashur. Han är 
på flykt med sin armé undan den persiska hären i början 
av 400-talet före Kristus. Människorna han möter på 
plats vet inte vilka de var som bodde i dessa jättelika 
ruiner flera hundra år tidigare.  
Dessa städers människor hade drabbats av sista tiden när 
hela deras liv, allt de känt, älskat och hatat lagts i ruiner. 

Flera tusen år senare kan vi läsa om deras liv på lertavlorna 
de lämnat efter sig.

Vad skriften har betytt för civilisationen märker du i detta nu. 
Du håller sannolikt när du läser detta, en tryckt tidning. 
Sumerernas skrift på lertavlor lade grunden för skrivkonsten 
och är troligen det äldsta skriftspråket, över 5000 år gammalt. 
Det ger perspektiv. 

En annan människas drömmar om en framtid skriven på en 
lertavla. En ung kille som klagar på sin mamma för att hans 
kompisar har finare kläder än han för 2700 år sedan… han 
anklagare henne för att inte älska honom…Känns det igen?

Deras liv är vår förhistoria. Händelser läggs till händelser, 
liv som korsar liv, som lett fram till denna stund då du läser 
denna tidning.

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom 
några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns 
judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer 
för att hylla honom.” Så börjar evangeliet på Trettondedagen hos evang-
elisten Matteus (Matt 2:1-12).

T rettondedag jul var för ett par decennier sedan en stor 
högtid i kyrkan. Det var då man avslutade insamlingen 

till Svenska kyrkans Mission som pågått sedan 1:a advent. 
Behållningen från kyrkkaffen, basarer och syföreningsförsälj-
ningar blev ett stort tillskott till insamlingen. Kyrkobesökar-
na fick, liksom de tre vise männen, bära fram sina gåvor som 
en hyllning till Jesusbarnet genom offergång.  
Det betyder att man tog med sin lilla pappers- 
bössa som stått på köksbordet fram till gå-
vobordet. Gåvorna omsattes sedan till hjälp för 
människor som saknade mat, kläder och husrum. 

Idag har trettonhelgen hamnat i skymundan för 
advent, jul och nyårshelgerna. Intresset tenderar 
att minska i fråga om konsekvenserna av det som 
skedde i och med Jesu födelse. Kanske beror 
det på att budskapet på Trettondedagen blir mer 
påträngande och ställer mig inför hur jag förhåller 
mig till Jesus. Det kräver ju en levande tro där 
min medmänniska alltid går vid min sida och 
behöver min hjälp. De tre vise männen bar fram sina gåvor: 
guld, rökelse och myrra. Det dyrbaraste man vid den tiden 
kunde tänka sig. Här ser vi hur kontrasterna möts i det lilla 
barnet. Det jordnära och mänskliga fick ta emot gåvor ur de 
Vise männens händer. De hade förstått att Gudsnärvaron i 
det lilla barnet gav dem större rikedom än all den prakt de 
själva levt i. Därför ville de ge barnet sin hyllning.

Visheten tar sig olika uttryck, men visst är det så ”att ju mer 
man vet, desto mer förstår man hur lite man vet.” Detta 
gjorde De tre Vise männen både djärva och insiktsfulla. 
De lämnade sina hem, var inte rädda om sin prestige, utan 
ödmjukade sig för barnet i krubban. I Honom såg de livets 
mening och mål.

För några år sedan, vid Nobelfesten, intervjuades en profes-
sor i kemi. Man talade om årets pristagare och vad de nya 
rönen innebar. När man kom till frågan om livets uppkomst 
var professorn svarslös. Nej, så långt hade man inte kommit. 

Vetenskapsmännens vishet är fantastisk och hjälper oss dag-
ligen. Tekniken blir mer och mer förfinad, sjukvården har 
stora möjligheter att behandla svåra sjukdomar och forsk-
ningen inom olika områden öppnar upp för nya möjligheter. 
Men inför frågan om livets uppkomst står vi ännu svarslösa. 

Visheten har sina begränsningar och det är då frågan om 
livets mening och mål uppkommer. De tre vise männen 
Caspar, Melchior och Balthasar visar sin ödmjukhet genom 
att följa ledstjärnan och kom på så sätt fram till barnet i 
krubban. Det var om Honom man läst hos profeterna och 
det var deras tillit till Guds ord, som gjorde att de vise män-

nen kom fram till målet för sin resa. I barnet som 
är Guds son, sammanfattas livets början och livet 
slut, men hos Honom börjar också det eviga livet. 

Jönköpingssonen Viktor Rydberg har tolkat Tret-
tondedagens evangelium i sin underbara psalm 
”Gläns över sjö och strand stjärna ur fjärran, du 
som i Österland tändes av Herran. Stjärnan från 
Betlehem leder ej bort men hem. Barnen och her-
darna följa dig gärna, strålande stjärna, strålande 
stjärna.” Sv.ps.134:1 

Det har gått 2000 år sedan en stjärna visade tre 
vise män vägen till Betlehem. Vi behöver också be 
om att den stjärnan skall komma närmare oss med 

sitt sken. Vi behöver se den i vårt mörker och vår vilsenhet. 
Vi kan också återspegla stjärnljuset. Genom att i år göra 
skillnad för allas rätt till ett värdigt liv med en gåva till Act 
Svenska kyrkan.

Vi ber ”Lys inte bara över sjö och strand utan över städer 
och byar, över länder som drabbats av krig, över nöden i 
världen, ja över hela mänskligheten. Lys upp vägen för oss 
så vi ser vart vi är på väg, för Stjärnan från Betlehem leder ej 
bort, men hem. Amen

Välkommen med din gåva i Trettondedagens kollekt!  

Marie-Louise Hagberg   

Action by Churches Together 

Swish 900 12 23 
Plusgiro 900122-3
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Våra sommarkonfirmander har börjat!
Även om det är vinter när detta skrivs,  
så vill jag berätta att vi är i gång med våra sommarkonfirmander 2022! 
Sju goa konfirmander har börjat i år och äntligen har vi kunnat träffas mer i verklig-
heten när covidrestriktionerna lättade!

Vi har haft upptaktsläger i Askeryds kyrka med dess många takmålningar mm, vi 
hade upplevelsevandring in i kyrkan och symbolvandring mm. 

Vi fick också hänga med på Allhelgonavandring i Ölmstad kyrka som Skär-
stad-Ölmstad församling och kyrkorna bygden där anordnade den 27 oktober. Det 
var en fin vandring där vi fick lära oss mer om sorg och begravning tillsammans med 
andra konfirmander i trakten. Det var en givande kväll med mycket funderingar och 
fin gemenskap. Tack alla som anordnade och medverkade! 

Vi har också varit med på återöppnande av Lekeryds kyrka och nu senast medver-
kade vi på 1 adventsgudstjänsten i Svarttorp. Det är ett gott gäng konfirmander som 
ser fram mot sommarens äventyr.

 Hälsningar km Henrik Jonason

Du möter säkert ättlingar till dem jag skrivit om. Människor 
som kommer från Syrien, Irak osv. Dessa stora civilisationer 
binds ihop med vår, tusentals år senare. 
I Bibeln läser vi om folkens öde, tro och otro, krig 
och svält och deportationer och klimatförändring-
ar. Vissa klimatförändringar kan ha blivit dessa 
rikens fall under den tid som Bibeln kom till.
I alla tider har människor försökt att hitta möns-
ter och mening i sina liv. Försökt förstå forntid, 
samtid och framtid. I större delen av historien har 
människor vänt sig till gudar med mer eller mindre 
mänskliga egenskaper. 
För många av oss nutida svenskar känns detta 
avlägset. 
Vi sägs vara världens mest sekulariserade land. 
Tveksamt tänker jag.  
Martin Luther förklarar sin definition av en gud 
ungefär så här i sin stora katekes (≈lärobok): 

”Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av 
och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud 
är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den 
eller det som man sätter högst i tillvaron.”

Vi har alla nog något som försöker fylla rollen av en gud, 
någon form av referens, något att förhålla oss till. De 
kan var en idol, influencer, pengar, ägodelar eller nåt mer 
abstrakt som ”marknaden”. Dessa påverkar vår världsbild, 
vad vi ”ser” eller lägger märke och lägger vikt vid i livet. 
Vårt ordförråd och språk inverkar också på vår tankevärld. 
Tankevärlden påverkar hur vi agerar. 

Vad är sanning? Så frågade Pilatus Jesus. Det måste vi fråga 
oss än idag, då många uppfattar att man kan skapa sin egen 

sanning. Om jag bara tror på den tillräckligt myck-
et på det jag bestämt, så blir det sant. Den största 
avguden av alla är när vi tror att vi kan omfatta alltet 
i vår sanning, i vårt medvetande. Det finns bara en 
människa enligt kristen tro som kan göra detta.  
Det är tidernas största influencer i mina ögon   
-Jesus. I drygt 2000 år har han påverkat oss, varken 
vi ser det eller inte. Han är den som ständigt är. 
Från innan världens skapelse till till efter dess slut, 
A och O, men ändå närvarande här och nu.  
”Jag är Vägen, Sanningen och Livet” säger han. Det 
lilla barnet som inte fått sin värld begränsat av vårt 
språk tar han som föredöme. Barnet som inser att 
Livet är större än det kan föreställa sig och bara vill 
vara i själva varandet.
Mitt i vårt liv. Mitt i vår gläjde, oro och rädsla.  
Mitt i. När det känns som om världen, som vi kän-

ner den kollapsar, så är han här; Gud med oss -Immanu El! 
Låt oss våga som barn sträcka oss i tro, förlita oss på hans 
närvaro och räddning. Likt fallskärmshopparen får vi kasta 
oss ut i hoppet om att det bär. När det rycker och sliter i 
våra liv, så kan vi också tänka att fallskärmen vecklas ut och 
att Gud håller oss genom allt.  
Kyrkoårets tema på Nyårsdagen är ”I Jesu namn”.  
Låt oss gå ut i Hans namn! Amen!

 km Henrik Jonason

BRYT EN TRADITION!
Act Svenska kyrkans julinsamling 2021

rande att religiösa företrädare tar 
avstånd från orättvisa normer, 
värderingar och traditioner. Act 
Svenska kyrkan har en unik möj-
lighet att samarbeta med andra 
religiösa aktörer och förändra 
förtryckande strukturer, oavsett 
om de finns inom kyrkan eller i 
övriga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor,  
organisationer och tusentals fri-
villiga arbetar Act Svenska kyr-
kan för mer rättvisa samhällen, 
där flickor och kvinnor kan göra 
sina egna val i livet. Tillsammans 
kan vi göra skillnad. Din gåva 
gör det möjligt!

 Swisha din gåva till julinsamlingen: 
900 1223

Vi lever alla under samma himmel och har samma rät-
tigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön 
vi har, ser verkligheten olika ut. Mellan första advent 
och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julin-
samling - för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans 
kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäkten-
skap, könsstympning och våld mot flickor. 
Traditioner är invanda seder och bruk, 
språk och värderingar som förs vidare 
från generation till generation.  
De skapar ofta en trygg ram runt våra 
liv, vilket blir extra tydligt i samband 
med advent, jul och lucia. Men det 
finns också traditioner som är skadliga.  
Varje dag gifts fler än 30 000 flickor 
bort och fler än 10 000 flickor köns-
stympas. Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara 
för att hon är flicka. Dessa traditioner måste brytas!

Traditioner och våld
Könsrelaterat våld är ett strukturellt 
problem vars orsaker är mångbott-
nade, men djupt rotade åsikter och 
normer kring kvinnors och flickors 
roll i samhället är ett av grundproble-
men. Våldet förkommer i alla länder, 
inom alla religioner och i alla sam-
hällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i coronapandemins spår har 
skapat allt större påfrestningar på samhällen och individer. 
Ekonomisk stress kopplad till patriarkala strukturer är starkt 
bidragande orsaker till att våldet mot kvinnor och flickor 
ökat lavinartat under de det senaste året.

Religiösa aktörer har ett särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa 
ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgö-

Ekumenisk bönevecka 17-22 januari 2022 
Söndag	16	januari	 10.00	 Gudstjänst	Lekeryds	Missionskyrka.	
Måndag	17	januari	 19.00	 Lyktan,	Ryd
Tisdag	18	januari	 19.00	 Svenstorp	Allianskyrka	
Onsdag	19	januari	 19.00	 Missionskyrkan,	Lekeryd
Torsdag	20	januari	 19.00	 Pingstkyrkan,	Lekeryd
Fredag	21	januari	 19.00	 Missionskyrkan,	Svarttorp
Lördag	22	januari	 18.00		 Svenska	kyrkan,	Lekeryd	(OBS!	se	tiden!)
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Stor & LitenStor & Liten  
Start 31 januari
Måndagar och torsdagar kl 9.00-12.00 
Öppen	verksamhet	för	barn	från	0-5	år	och	deras	för-
äldrar/anhöriga.	Vi	leker,	sjunger,	pysslar,	fikar	och	har	
kul	tillsammans!
Vi	träffas	i	Lekeryds	församlingshem	i	ungdomsvåning-
en	(källaren)

Onsdagsklubben Onsdagsklubben 
Start 2 februari 
Onsdagar kl 13.30-15.00 
För	alla	i	förskoleklass	–	klass	2.	Vi	kommer	att	leka,	
pyssla,	sporta,	baka,	vara	ute	och	massa	annat	kul!	
Vi	träffas	i	Lekeryds	församlingshems	ungdoms-	
våning	(källaren).	
Vi	börjar	med	andakt	och	fika,	sedan	blir	det	aktivitet.	
Vi	hämtar	och	lämnar	på	fritids.

Måndagsklubben Måndagsklubben 
Start 31 januari
Måndagar kl 14.30-16.00 
För	alla	i	klass	3-4	som	gillar	sport,	lek,	pyssel	och	kan-
ske	ett	och	annat	äventyr.	Vi	träffas	i	Lekeryds	försam-
lingshem.	
Vi	börjar	med	andakt	och	fika,	sedan	blir	det	aktivitet.	

AfterschoolAfterschool
Start 1 februari
Tisdagar kl 14.30-16.30 (öppet	för	läxläsning	från	13.00)
Afterschool	–	för	alla	i	klass	5-6	som	gillar	sport,	pyssel	
och	en	hel	del	äventyr.
Vi	träffas	i	Lekeryds	församlingshem	(källaren)	och	bör-
jar	med	andakt	och	fika,	sedan	blir	det	aktivitet.

Ungdomsgruppen Ungdomsgruppen 
(Gymnasieungdomar.)	
Start 2 februari
Onsdagar kl 16.00-18.00
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.
	

TonårTonår
(Årskurs	7-9)
Start 4 februari
Fredagar 16.00-18.00 	
Ett	gott	gäng	som	ses	på	fredagar	kl.16-19	i	Lekeryds	
församlingshem.	Vi	spelar	spel,	fikar,	pratar	om	livet,	
åker	på	utflykter,	ser	på	film	eller	bara	hänger.

Helen Åström och Nathalie Söderqvist  leder barn- och ungdomsgrupperna  på nedanstående tider! Välkommen!

Kontakt/frågor: 

Helen	Åström	
073-050	00	45,		
helen.astrom@svenskakyrkan.se

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

Inbjudan med mer information och 

schema kommer senare i brevlådan!

Välkommen  
till våra barnkörer!
Vi	startar	igen	v	3	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 13.10 – 14.00 
Vi	hämtar	och	lämnar	på	fritids.
 Voices 
för dig mellan 9 – 12 år, åk 3- åk 6.
Tisdagar 13.10 – 14.30 
Vi	börjar	med	fika	innan	sången.

Foto: Sanja Magnfält

Barnkördag!
den 5 mars med avslutande konsert kl 17.00  
i Svarttorps kyrka. Vi har glädjen att ha en barnkör-
dag för Pysselkören och Voices tillsammans med 
kören Mixturen från Skärstad-Ölmstad församling! 
Mer information kommer i körerna i vinter. Boka in 
tiden för en rolig dag!

Hej!

Nu har jag jobbat i Lekeryds församling i snart 1 ½ år och 
det har varit så roligt. Det har faktiskt varit det roligaste 
jobbet jag har haft. Att få träffa alla barn och unga och få en 
chans att lära känna dem, att få prata med dem och lära sig 
nya saker tillsammans med dem har verkligen varit så roligt. 
Och att få vara med och delta på alla barn- och familjeguds-
tjänster och få en chans att få träffa även er vuxna i försam-
lingen har varit roligt och spännande.

Men nu är det tyvärr så att jag och sambon ska flytta till ett 
radhus strax utanför Kungsbacka för att han har fått ett jobb 
där nere.

Så det är med stor sorg som jag väljer att sluta här i Lekeryds 
församling för att flytta och på börja ett nytt kapitel i mitt liv. 

Istället för mig så kommer Helen, som har haft Nathalies 
tjänst här under hösten under tiden som hon har varit mam-
maledig, ta över min tjänst. Jag tror att det kommer bli jätte-
bra och att barn- och ungdomsgrupperna är i trygga händer 
framöver.

Jag kommer jobba fram till vecka 2, den 14 januari blir min 
sista dag, sen kommer Nathalie tillbaka och jag flyttar. Så jag 
hoppas att vi kommer ses någon gång i framtiden.

//Sanja
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Här är vi som arbetar i Lekeryds församling!

Pedagog
för barn, familj & ungdom
Sanja	Magnfält	
036	–	858	85	
073-050	00	45	
sanja.magnfalt@svenskakyrkan.se

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

Ekonom
Bertil	Badman	
bertil.badman@svenskakyrkan.se

Musiker
Magnus	Åström	
036-858	83	
073-830	22	12	
magnus.astrom@svenskakyrkan.se	

Musiker
Birgit	Mattisson	
036-858	87	
073-822	21	50	
birgit.mattisson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
kansli och städ
Ann Klint   
036-803 93 
ann.klint@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Arbetsledande vaktmästare
Jonas	Pettersson			 	 	
036-858	88	
jonas.pettersson2@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)

Diakoniassistent
Annelie	Fornander	
036-802	67	
073-077	75	26		
annelie.fornander@svenskakyrkan.se

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

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

Präst
kaplan för barn, familj  
& ungdom
Henrik	Jonason	
036–858	82	
070-569	71	03	
henrik.jonason@svenskakyrkan.se

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


