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Till alla som läser detta  
nummer av Kyrknytt!

I förra numret av Kyrknytt 
kunde man läsa om att jag 
var på väg in i tjänsten som 
kyrkoherde i Lekeryds försam-
ling. Nu har jag börjat och lite 
grann kommit i gång.  
Jag fick också glädjen att vara 
med om en maffig mottag-

ningsmässa 6 februari. Då kom biskop Fredrik, församlingens 
körer sjöng och det blev jättefint. Några dagar senare släpptes 
restriktionerna och vi kan nu bjuda in till gudstjänster och alla 
möjliga andra samlingar för olika åldrar utan att man måste 
visa upp vaccinationspass. Många av oss känner säkert behov 
av att träffas. Här i Lekeryds församling ges många tillfällen till 
att mötas för gemenskap och gudstjänst. Nu kan vi ännu mer 
ordna dop för er som har dopplaner. Skulle det bli många så 
går det ju att ha flera dopfamiljer tillsammans. Det finns också 
möjlighet att ordna för vigsel nu som vanligt. De som arbetar 
med barn och ungdomar har nu åter kommit i gång med sina 
verksamheter så att de unga kan mötas. Körerna övar och 
sjunger. Vill du vara med och sjunga, hör i så fall av dig till 
våra musiker, Birgit och Magnus. Så småningom hoppas vi 
komma igång med mera grupper av olika slag, t.ex samtals-
grupper mm. 

Har du frågor eller funderingar omkring livet, Gud eller annat 
får du gärna komma in i församlingshemmet. Jag är ofta på 
plats och det finns säkert någon som kan sitta ner en stund 
och prata. Gå in på hemsidan så hittar du mobil och mail-
adresser. 

Lekeryds kyrka är nyrenoverad och fin. Den har anor från 
1200-talet. Det är något speciellt att gå in och sitta en stund, 
tända ett ljus eller öppna en psalmbok och nynna på en psalm. 
Jag hoppas att vi kan ha den öppen lite mer än tidigare. När 
våren och inte minst sommaren kommer, så kommer sång 
och musikkvällar att ordnas i alla tre kyrkorna. Du är alltid 
välkommen! 

Jag önskar dig och alla som bor i dessa trakter kring Lekeryd 
ska få känna att livet är meningsfullt och att ni alla ska få möta 
den stundande våren med glädje och tillförsikt

Hälsningar kyrkoherde Kjell

Ansvarig utgivare:  kh Kjell Gustafsson

Layout:  Henrik Jonason
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Kyrkorådet i Lekeryds församling  
mandatperioden 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Helena Sundahl, ordförande 
Marita Jansson, vice ordförande 
Agneta Gustafsson
Johan Weström
Iréne Karlsson
Ewy Ylenstrand
Eva Lund
Leif  Hagberg
Kjell Gustafsson, kyrkoherde

Kyrkofullmäktige i Lekeryds församling 
mandatperiod 2022-2025
Ledamöter
Leif  Hagberg, ordf  
Erik Jörnroth, v ordf  
Johan Lutgård 
Kristina Johansson 
Magnus Klint
Arne Hjertqvist
Agneta Gustafsson
Marita Jansson
Helena Sundahl
Annmari Nielsen Holmberg 
Karin Gusthalin
Johan Gustavsson 
Annika Klint Nilsson 
Ewy Ylenstrand 
Irene Karlsson
Bo Söderqvist

Ersättare
Sven-Olof  Jarl 
Kristina Lahi
Ulf  Berndtson
Göran Enell
Lilian Källberg
Marie Pettersson 
Kerstin Öholm 
Marianne Johansson

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
45 miljoner människor riskerar nu 
akut hungersnöd.* Swisha halva 
beloppet för något du köper. 

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223

I Sverige träffas ca 600 000 människor regelbundet och 
sjunger i kör. Det är en av våra största folkrörelser som 
är till glädje för både sångarna och publiken. Forskning 
visar också att körsång påverkar hälsa och livskvalitet 
på ett positivt sätt. 
Vi har alla olika röster och olika förutsättningar, men 
när man sjunger tillsammans blir det en extra dimen-
sion. När alla andas in samtidigt och sätter an ett väl-
klingande ackord, så känns det som att taket lyfter. Min 
röst och min ton tillsammans med de andra i kören 
skapar en vacker klang som fyller kyrkans rum. 
Det är så roligt att få träffa barnen och sjunga olika 
slags sånger, en del med rörelser, en del utan, olika 
musikstilar och texter från att handla om Gud till hur 
vi ska vara mot varandra och mer därtill. Allt med en 
grundtanke om att få göra musik tillsammans och att få 
uttrycka med hjälp av sången! Härligt!
Som extra plus i kanten utvecklas och förbättras hjär-
nan livslångt för dem som börjar sjunga redan som barn.  

I kyrkans körer kan människor i alla åldrar samlas och 
skapa musik. Vi har en härlig gemenskap på övningarna 
och vi får många tillfällen att framträda, både i kyrkans 
gudstjänster, körkonserter och i många andra samman-
hang. 
Du som är intresserad av att börja sjunga i någon av kyr-
kans körer, är välkommen att ta kontakt med någon av 
våra körledare. Det finns plats för alla.
Kyrkans musiker Birgit och Magnus
KÖRER & TIDER
Svarttorp-Järsnäs kyrkokör
Onsdagar kl 18.30-20.30 i Lekeryds församlingshem.
Lekerydskören
Torsdagar kl. 19.00-21.00 i Lekeryds församlingshem.
Info: Magnus Åström, kantor tel: 073-830 22 12
För barnkörer, se barn- och ungdomssidan s 10!

Att sjunga tillsammans!

Vi anordnar enkel frukost med besök av

Marianne Sandqvist  
som berättar om sitt arbete med 
SAM-hjälpen

lördag 26 mars kl 09.00 i Lekeryds församlingshem

SAM-hjälp i Jönköping är en hjälporganisation som har 
fokus på Östeuropa. Under 30 års tid har långtradare 
efter långtradare rullat med humanitär hjälp till olika 
länder. SAM-hjälp stöder också projekt ekonomiskt 
varje månad. De senaste åren har romernas utsatta 
situation fått särskild uppmärksamhet.
Marianne Sandqvist som har sina rötter i Lekeryd har 
lång erfarenhet av humanitära insatser. I samband med 
frukost den 26 mars kommer hon att berätta och visa 
bilder från sitt spännande arbetet i SAM-hjälp. 
Välkommen!

Ekumeniska bönekvällar
6 april 19.00 Svenstorp Allianskyrka 
4 maj 19.00 Missionskyrkan, Lekeryd 
6 juni 09.00 Missionskyrkan, Svarttorp,  

 Sverigebönen. 

Ekumeniska passionsandakter i Lekeryds kyrka
11 apr 2022  19  Betraktelse: Hanna Törngren.
12 apr 2022 19  Betraktelse: Henrik Sveningsson. 
13 apr 2022 19  Betraktelse: Karl-Erik Nilsson.

Kyrkoherdens sida

Varmt välkommen till Barnkörkonsert  med  Mixturen 
från Skärstad-Ölmstad tillsammans med Pysselkören och 
Voices.

Lördag 2 april kl 17.00 i Svarttorps kyrka
Kör och piano Åsa Wass och Birgit Mattisson

Musiker: Måns Appelgren, trummor 
Bosse Hellgren, bas 
Henrik Jonason, gitarr

Den härliga våren är här!

Bön i Fastan
Gud! Du ser allt lidande, all rädsla och oro  
-våra frågor om var Du är mitt i denna oroliga värld.
Vi ber för våra medmänniskor i Ukraina, Jemen,  
Afghanistan, Nigeria och alla för oss okända konflikt- 
drabbade länder och platser. 
Gud, hjälp oss att lysa med ditt ljus in i vår värld och visa på  
Kärlekens väg, inte hatets och rädslans väg. 
Gud, du är mitt ibland oss. Du visar dig i kärleksfulla händer  
som mitt i mörkret står i kärlekens tjänst.  
Herre förbarma dig över oss och visa oss din väg!
Amen.

Ersättare
Kristina Johansson 
Arne Hjertqvist 
Kerstin Öholm
Erika Zander Lutgård
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Söndag 6 mars
Första söndagen i fastan -Prövningens stund 

11.00 Högmässa. Järsnäs kyrka.

Söndag 13 mars
Andra söndagen i fastan -Den kämpande tron 

11.00 Familjegudstjänst. Lekeryds kyrka. Pysselkören och 
Voices sjunger

Söndag 20 mars
Tredje söndagen i fastan -Kampen mot ondskan 

11.00 Högmässa. Svarttorps kyrka.

Söndag 27 mars
Jungfru Marie bebådelsedag -Guds mäktiga verk 

11.00 Gudstjänst. Järsnäs kyrka. Lekerydskören. Våfflor.

Lördag 2 april
17.00 Den härliga våren är här! Barnkörkonsert i Svart-

torps kyrka. Se separat annons!

Söndag 3 april 
Femte söndagen i fastan -Försonaren

11.00 Högmässa. Lekeryds kyrka.

Söndag 10 april 
Palmssöndagen -Vägen till korset

11.00 Familjegudstjänst i Svarttorp kyrka.

Torsdag 14 april
Skärtorsdagen -Det nya förbundet

19.00 Skärtorsdagsmässa. Lekeryds kyrka. Konfirmander 
medverkar.

Fredag 15 April 
Långfredagen -Korset

15.00 Långfredagsgudstjänst. Monica Gango -Cello.  
Lekeryds kyrka.

Lördag 16 april 
Påsknatten -Genom död till liv 

23.00 Påsknattsmässa. Lekeryds kyrka.

Söndag 17 april 
Påskdagen -Kristus är uppstånden

11.00 Påskdagshögmässa. Lekeryds kyrka.  
Svarttorps-Järsnäs kyrkokör.

Måndag 18 april 
Annandag påsk -Möte med den uppståndne

11.00 Emmausvandring. Utgår från Svarttorps kyrka.

Lördag 23 april
18.00 Konsert med Aneby Kammarorkester.  

Dirigent: Ulrik Lundström.

Söndag 24 april 
Andra söndagen i påsktiden -Påskens vittnen

11.00 Högmässa. Järsnäs kyrka.

Söndag 1 maj 
Tredje söndagen i påsktiden -Den gode Herden

11.00 Gudstjänst. Lekeryds kyrka.

Söndag 8 maj
Fjärde söndagen i påsktiden -Vägen till livet

11.00 Högmässa. Svarttorps kyrka.

Söndag 15 maj
Femte söndagen i påsktiden -Att växa i tro

11.00 Gudstjänst. Järsnäs kyrka.

Lördag 21 maj
18.00 Körkonsert med Lekerydskören. Svarttorps kyrka.

Söndag 22 maj
Bönsöndagen -Bönen

11.00 Högmässa. Lekeryds kyrka.
15.00 Sommarfest med terminsavslutning för barngrup-

perna. Järsnäs kyrka. 

Torsdag 26 maj
Kristi himmelsfärds dag -Herre över allting

11.00 Friluftsgudstjänst på Svarttorps gamla kyrkogård. 
Svarttorps-Järsnäs kyrkokör.

Söndag 29 maj
Söndagen före pingst -Hjälparen kommer

11.00 Högmässa. Svarttorps kyrka.

Söndag 5 juni
Pingstdagen -Den heliga Anden

10.00 Högmässa. Järsnäs kyrka.

Söndag 12 juni
Heliga Trefaldighets dag -Gud - Fader, Son och Ande

10.00 Högmässa. Lekeryds kyrka.

För ev ändringar, se ”www.lekerydsforsamling.se”
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I Lekeryds församling satsar vi 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 konfaupple-
velse!
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 ni hänger med på vägen tillsammans med oss!

Foto: Ulf Svensson  

För mer info, kontakta:
Henrik Jonason, präst: 	
Tel:	 036-858	82,		
	 070-569	71	03	
Mail:		 henrik.jonason@svenskakyrkan.se
Helen Åström, församlingsassistent	
Tel:		 036-858	85	
	 073-050	00	45	
Mail:	 helen.astrom@svenskakyrkan.se

Birgit Mattisson, musiker:
Tel:	 036-858	87	
	 073-822	21	50	
Mail:		 birgit.mattisson@svenskakyrkan.se

www.lekerydsforsamling.se

Var är du? Den frågan har du säkert fått någon gång.
 -Jag är på väg! kanske du svarar.
Vi är alla på väg på något sätt. Någon har storslagna planer för 
framtiden, med exakta hållpunkter var man skall vara när i  
livet. Någon har som projekt att bara orka ta sig upp och 
överleva dagen. För många är det kanske bara en transport-
sträcka till helgen, semestern, sitt nya liv etc. Var och hur vi än 
lever våra liv, så rör sig tiden och omvärlden obevekligt framåt. 
De flesta av oss förbereder oss eller gör oss åtminstone mer 
eller mindre beredda på att möta framtiden. Vi går livets skola 
från vår första stund till den sista. Barndomen och skolgången 
försöker rusta oss för livets utmaningar. Att inse sin styrkor 
och svagheter ingår i mognaden. Vi kan försöka förutse och 
planera, men vi vet inte hur livet kommer att bli. När det 
verkligen gäller, när det bränner till, har jag det som behövs 
då? Den frågan ställde nog Jesus till sig själv också, det ingår i 
att vara människa.
Gud längtar efter den sanna kärleken! Han tar risken att bli avvisad, 
för möjligheten att bli älskad utan tvång.
Gud, går in i livet med oss och lär sig som människa i Jesus.  
Det är inte ett entimmes studiebesök med ytlig översikt.  
Gud går ”all in”. Gud, som är själva varandet, blir människan 
Jesus också. Samtidigt 100% Gud och 100% människa.  
När han blir Gud med oss, Immanuel –Jesus, så delar han 
också vårt liv.  Han delar människolivets känslor, känner också 
ångest och oro. Han ser livet från vår horisont med allt vad 
det innebär.

Han vet att hans liv kommer att krävas, och att han kommer 
möta mycket smärta och svek, men jag tror ändå att han 
liksom oss inte har hela bilden framför sig på vägen. Han 
kan inte vara helt förberedd på allt som möter honom som 
människa. Han vet bara att han måste gå hela vägen. Fullgöra 
sin roll i världshistorien. Annars är allt förlorat.
Fastetidens texter handlar om Jesus väg mot korset.  
Söndagarna har teman som prövningens stund, den käm-
pandet tron, kampen mot ondskan mm, och handlar om hur 
Jesus prövas. Hur han utsätts för livets utmaningar liksom oss 
och inte bara en av oss, utan oss allas våra utmaningar och 
frestelser. Han bär alla våra misslyckanden med sig in i döden 
på korset.  Denna tid får vi lära oss vad Jesus gör för oss, vad 
hans offer på korset innebär. Jesus avstår från allt, all makt 
och härlighet och ytterst sitt liv -för att vi skall ha liv och liv i 
överflöd. 
Låt oss ta vara på fastan för att lära oss att gå med Gud i våra liv. 
Låta oss vila i nåden att leva i sitt dop eller bli döpta -in i livet 
med Jesus. Fastetiden är en möjlighet för reflektion, bot (inse 
det man gjort fel och be om förlåtelse för det) och att gärna 
avstå något för andras skull. Genom fastekampanjen kan vi 
hjälpa andra människor att få ett bättre liv., hjälpa dem på 
deras vandring på Livets väg. 
I påskens drama går Jesus in i den absoluta nollpunkten, 
där hans liv utsläcks. Världens hårdaste omstart. I Jesu död 
förintas all skadlig kod, det onda. Djävulens utpressning och 
överbelastningsattack går om intet, döden är övervunnen. 
Livet vinner! Låt oss sätta vår tro och vårt hopp till Jesus 
Kristus! Låt oss tillsammans utbrista på påsknattsmässan:   

På väg från fastan till påsken!

Vi bjuder in till 

Sommarkonfa 2023!

Text och Foto:  km Henrik Jonason

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Julinsamlingen "Bryt en tradition" till Act Svenska kyr-
kan inbringade hos oss ca 76 000 kr!
Tack för alla bidrag!
Totalt i landet blev det en rekordinsamling på  
46,4 miljoner kr! 
Låt oss fortsätta hjälpa! Se s 6-7!
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Kamp för överlevnad
-Det handlar om en kamp för att överleva. Jag har sett 
människor tvingas äta blad och ogräs från skogen,  
okända svampar de hittat och mangofrön för att inget 
ville växa. Många människor förgiftades och hela områ-
den drabbades av olika sjukdomar. Jag såg människor dö.

Så berättar hon om vad som driver henne att idag arbeta 
tillsammans med Act Svenska kyrkan för människors rätt att 
äta sig mätta, att slippa hunger och att få leva ett värdigt liv.

-Mitt namn är Geetanjali Mohanty. Jag arbetar som 
Områdessamordnare för organisationen Lutheran world 
service India Trust. Mina uppdrag är att skapa kontakt, 
informera och mobilisera människor som lever i extrem 
utsatthet på landsbygden i distriktet Odisha och i distrik-
tets huvudstad Bhubaneswars många slumområden.
- Jag känner till de hemska effekterna av fattigdom från 
min uppväxt. De minnen jag har från barndomen driver 
mig att arbeta för andra människors livssituation idag, så 
att de aldrig ska behöva uppleva det jag upplevt.

Klimatförändringar och Covid slår hårt
Både klimatförändringar och Covid-pandemin har slagit hårt 
mot ett av världens folkrikaste länder, Indien. Sedan lång tid 
tillbaka har jordbrukare i stora delar av Indien haft en känd, 
svår situation på grund av klimatförändringar och orättvisor. 
Förstörda eller uteblivna skördar, dåliga socioekonomiska 
skyddsnät och lagar som begränsar de som inte äger eget 
land från att ta lån, leder till att många skuldsätter sig hos 
oseriösa aktörer och hamnar i skuldfällor med få vägar ut. 
Demonstrationer och konflikter mellan bönder och myndig-
heter är återkommande i många delar av landet. Självmords-
statistiken är hög bland just jordbrukare.

Till storstädernas slumområden kommer många människor 
som migrerar från landsbygden för att få ökad försörjning 
och ett bättre liv. Tyvärr är risken mycket hög att situationen 
förvärras och familjer fastnar i slumområden och i allvarlig 
utsatthet och fattigdom.

Act Svenska kyrkan arbetar brett i Indien med flera lokala 
partner för att människors rättigheter ska bli tillgodosedda 
och att hungerspriralen ska brytas och inte leda till ren svält.

-Under pandemins restriktioner med karantän i hemmet 
förlorade många sina jobb. För att klara sig skar familjer 
ner sitt matintag avsevärt. För de flesta i storstadsslum-
men innebar det ett mål mat om dagen för andra fanns 
till sist inget att äta, berättar Geetanjali. Hon fortsätter,
-När plötsligt hela Indien stängdes ner, ställde vi om 
stora delar av arbetet från långsiktiga insatser till mer akut 
assistans. Främst arbetade vi med att lokalisera gravida 
kvinnor och mammor och barn, som är de som först ris-
kerar att drabbas av undernäring när de isolerades i sina 

Geetanjali  
– och en ständig kamp om liv och död

hem. Vi gav kontantstöd och samordnade familjer att 
dela sina resurser med dem som hade mindre.

Förtryckande strukturer
Ett stort problem i utsatta områden är de patriarkala struk-
turer som på flera sätt berövar kvinnor och barn tillgång på 
mat och försörjning, och det utbredda alkoholmissbruket. I 
städernas slumområden rapporterar kvinnor om hur deras 
män tar den lilla inkomst som finns och köper alkohol. Be-
hovet av mat, kläder och skolgång för barnen blir lidande.

-Jag känner starkt för de här situationerna och ett av 
mina stoltaste minnen är då vi, trots hot från en del 
myndighetspersoner och män i samhället, lyckades 
organisera över 300 personer för att stänga ner en alko-
holbutik som skapade stora problem i ett område. Det 
vi gjorde uppmärksammades och berömdes senare av 
media och politiker.

Men för att långsiktigt komma tillrätta med hungerproble-
matiken och utsattheten bland 
de mest sårbara i Indien behövs 
andra metoder. 

-Statens program för mat-
säkerhet förser människor i 
riskzonen med fem kilo ris 
per månad. Programmet når 
inte alla, mängden räcker 
inte och det uppfyller inte 
heller människors behov av 
näringsintag. Vi behöver mer 
kreativa, hållbara och praktis-
ka lösningar för att bekämpa 
hunger och undernäring.

Kamp för mänskliga rättigheter 
och utbildning
Tillsammans med Geetanjali och 
flera modiga medarbetare hos LWSIT driver Act Svenska 
kyrkan kampen för allas rätt att kunna påverka sina egna 
liv och för att myndigheter ska tillgodose alla människors 
mänskliga rättigheter. En viktig del i det arbetet är att förse 
människor med kunskap om sina rättigheter och länka 
grupper som väljer att organisera sig, med rätt myndighets-
personer. 

-Vi ger också yrkesutbildning, främst med fokus på att 
kvinnor ska kunna bli självförsörjande och på så sätt 
också bryta beroendet av en kanske våldsam man som 
inte prioriterar sin familj. Tyvärr är en av våra största 
utmaningar att få med oss män i engagemanget för att 
åstadkomma en förändring. Ett stort ansvar hamnar på 
redan tyngda kvinnor. Det vi ser är glädjande nog att 
många kvinnor växer och hittar glädje och styrka i att få 
möjlighet att påverka sin egen och sina barns situation 
även om uppgiften är svår och stor. De hittar också 
kraft i varandra, i det systerskap som skapas genom 
spar- och långrupper och grupper mot våld som kvin-
nor står för merparten av i våra områden.

Att bryta cirkeln av fattigdom
Geetanjali själv hittar drivkraft från sin egen bakgrund och 
berättar om hur viktig en förändring också är för barnen. 
Hon har själv lyckats bryta cirkeln av fattigdom men till 
priset av en delvis förlorad barndom.

-Vi hade det väldigt svårt i perioder, men på något sätt 
gav jag aldrig upp inför vår situation.  

När mina föräldrar en dag berättade att jag inte längre 
kunde få gå kvar i skolan kände jag något väckas i mig. 
Jag vägrade acceptera situationen och började erbjuda 
läxläsning för de yngre barnen. På så sätt lyckades jag 
själv fortsätta betala för min skolgång och efter jag gått 
ut grundskolan lyckades jag till och med genomföra en 
kandidatexamen. 

Det finns hopp, var med och sprid mer hopp!
Genom stöd från Act Svenska kyrkan har nu den organi-
sation Geetanjali arbetar för möjlighet att erbjuda både viss 
skolverksamhet och läxhjälp för barn. Det ger hopp på lång 
sikt och glädje och positiva effekter för barnen i deras liv här 
och nu.

-Folk behöver utbildning, framtidshopp och kunskap 
om hur de kan utkräva sin rätt, men det behöver också 
finnas mat att tillgå på marknaden. Därför är en stor och 
viktig del i det vi gör att se till att jordbruket modernise-
ras och att det blir möjligt för människor att försörja sig 
på det. Vi satsar brett på att förse jordbrukare med nya 
typer av snabbväxande grödor så att skördar hinner bli 
mogna mellan kraftigt växlande väderlek av torrperioder 
och skyfall. Vi arbetar med mer torktåliga sädesslag och 
landutjämning i bergsområden som drabbas av jordskred 
vid avskogning, torrperioder och orkaner med över-
svämningar och störtfloder. 

Längst Odishas kustområde i östra Indien drabbar numera 
upp till fyra orkaner om året som slår sönder både människ-
ors odlingar, drömmar och hem.

-Det är en ständig kamp om liv och död. Vi måste 
återinföra hopp och nya vägar för jordbrukare och vi 
måste se till att bryta förtrycket och våldet som hindrar 
kvinnor från att bidra till landets utveckling och framtid. 
Vi stöttar också det statliga socialförvaltningssystemet 
genom nätverkande och påverkanskampanjer för att 
deras satsningar verkligen ska nå de allra mest utsatta.

Geetanjali är hopp personifierad och den kraft att agera som 
väcktes i henne redan som barn har inte slocknat.

- Genom att vi tillsammans över världen beslutar oss att 
arbeta för samma sak, delar information, resurser, forsk-
ningsresultat, teknik och aktiviteter kan vi gemensamt 
förbättra livsförutsättningar för människor och bygga 
samhällen som är både säkra och vackra att leva i. 

Act Svenska kyrkan drivs av och tillsammans med 
människor som Geetanjali, människor som ser hopp i att 
agera för förändring, ett hopp som gror i tron på alla männ-
iskors lika värde och i armar som inte slutar utanför vår 
egen dörr, utan sträcker sig över hela världen.
Skribent:  Skribent: Sanna Bülow 
Foto:  LWSIT/ ACT Alliance

Changemaker – Indien
Fasteaktionen 2022

Hunger och förtvivlad brist på mat är en av pandemins effekter. I ett av världens mest folkrika länder kämpar  
Geetanjali och Act Svenska kyrkan för att människor ska få äta sig mätta.  
Det är en kamp mot pandemi, väderlek och destruktivt våld. En kamp som vi kan vinna om vi gör det tillsammans.

Ordföranden Ahalya Nayak,  
30 år, är ordförande för kvin-
nors fackförening i Cuttack i 
östra Indien. 
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Besök hos Maa  
Gajalaosmi Mahila 
Samity i slummen Rag-
hunath Nagar. På bilden: 
Sitara, 14 år, med sin 
mamma Mama Patra 
och sin bror.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Besök hos Domestic 
Workers Association (DWA) 
i Gopabandhu Sahi. 
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
45 miljoner människor riskerar nu 
akut hungersnöd.* Swisha halva 
beloppet för något du köper. 

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223
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Mottagning av kh Kjell Gustafsson
Söndagen den 6 februari på Kyndelsmässodagen, eller Jungfru Marie 
Kyrkogångsdag, tog vi officiellt emot vår nye kyrkoherde  
Kjell Gustafsson med bön och en härlig högmässa i Svarttorps kyrka. 
Biskop Fredrik Modéus ledde mottagandet och mässan. Kjell predi-
kade över dagens tema uppenbarelsens ljus och körerna förgyllde vår 
mässa med sång. Våra konfirmander medverkade också på många 
sätt. Som postludium sjöng och spelade Kjells döttrar Rebecka -piano 
och Lovisa -fiol, Ingemar Johanssons sång ”Andetag”. Efter högmäs-
san framfördes hälsningar till vår nye kyrkoherde.

 /km Henrik Jonason

Foton: Ewa Lund, Helene Åström, Birgit Mattisson, Henrik Jonason
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Stor & LitenStor & Liten  
Måndagar och torsdagar kl 09.30-12.00  
(dropin från 09.00) 
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 
Onsdagar kl 13.30-15.00 
För alla klass 1-2. 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 
Måndagar kl 14.45-16.15 
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
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.) 
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)
Torsdagar 16.00-18.00  
Ett gott gäng som ses på torsdagar kl.16-19 i Lekeryds 
församlingshem. Vi spelar spel, fikar, pratar om livet, 
åker på utflykter, ser på film eller bara hänger.

Välkommen till oss!

Kontakt/frågor: 

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

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

Välkommen  
till våra  
barnkörer!
Vi träffas i Lekeryds församlingshem.
Kontakt och info:
birgit.mattisson@ svenskakyrkan.se
eller sms:a 073-8222150

Pysselkören 
för dig mellan 6-8 år,Förskole-
klass – 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 13.15 – 14.30 
Vi börjar med fika innan sången.

Hej! Helen heter jag och jag 
har fått vara med Sanja i alla 
grupper under HT 21. 
Nu när hon slutade så fick jag 
chansen att vara kvar vilket jag 
är jätteglad för. 
Innan denna tjänsten har jag 
inte alls jobbat med detta, men 
jag har fem barn själv och har 
deltagit i kyrkans alla grupper 
och aktiviteter som funnits 

under hela deras uppväxt. Jag kände mig hemma direkt.  
Det är en helt annan bransch jag kommer ifrån -skiftarbete 
i reklambranschen- så det blev en omställning, men enbart 
positiv. Jag känner mig verkligen välkommen av både barnen 
och mina medarbetare här i församlingen. 
På min fritid är det familj och vänner som tar upp min tid.
Jag bor på landet så ute i trädgården gillar jag att vara liksom 
i husvagnen som vi har på Västkusten. Där blir det en hel del 
tid med familjen.
Jag har fått träffa så många härliga barn nu under höst- 
terminen och det ska bli så roligt att få fortsätta och träffa 
dem och alla nya som börjar nu i vår. Jag hoppas att barn-
verksamheten bara växer, för jag ser hur viktig den är och jag 
hoppas kunna jobba länge med detta.

Hälsningar Helen Åström

Hej allesammans!
Nathalie heter jag och 
jobbar som församlings- 
assistent här i Lekeryds 
församling. 
Jag är äntligen tillbaka efter 
en föräldrar ledighet kantad 
av Corona pandemi.
Men det tänker jag att vi läg-
ger bakom oss nu och siktar 

framåt på en förhoppningsvis frisk, rolig, glad och  
händelserik vårtermin. Jag är taggad, barnen verkar taggade, 
och jag är säker på att det kommer bli fantastiskt!
För er som inte känner mig är jag uppvuxen i Järsnäs,  
jag bor numer i Tovrida tillsammans med min man och våra 
fyra barn. Jag har nära till skratt och gillar pyssel, bakning och 
roliga upptåg.

Hälsningar Nathalie Söderqvist

Tack att ingen ensam går som din fadersarm ej når. 
Tack att dina milda händer famnar alla folk och länder.

SIRI DAHLQVIST

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av 
makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Swisha halva beloppet för något du köper. 

*Källa: FN (nov 2021)

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223
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Här är vi som arbetar i Lekeryds församling!

Församlingsassistent
för barn, familj & ungdom
Helen Åström 
036 – 858 85 
073-050 00 45 
helen.astrom@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

Kyrkoherde
Kjell Gustafsson 
036-802 40 
kjell.gustafsson@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


