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Kyrkoherdens sida
Sommaren är en härlig tid. Naturen blomstrar, barnen har sommarlov och kan bada och leka utomhus. De flesta lägger sin semester på
sommaren och passar på att hälsa på släktingar och kanske göra
någon längre resa.
För de flesta svenskar är sommaren en viktig årstid och
därför har många av våra diktare och låtskrivare gjort en
hel del sånger som handlar om just sommaren.
På skolavslutningen brukar man sjunga ”Idas sommarvisa”
och andra visor. Barnens sommarvisor handlar ofta om
hur barnens upptäcker allt som finns runt omkring dem.
Och vi som är lite äldre kan ju minnas tillbaka på hur det
var när vi var små.
Vi har många älskade sommarpsalmer i psalmboken.
Några har funnits med i många år som ”Den blomstertid”

Vad skönt att det är sommar!
Sommaren är en skön tid på
året. Ja visst är det så, även om
alla årstider är härliga på sina
sätt. Som barn så tog man emot
sommaren för då kunde man
leka och bada hur mycket man
ville. Den barnaglädjen var härlig
att leva i. Att leka och bada har

alla barn rätt att uppleva.
Det är en frihet som är beydelsefull för resten av livet.
Jag hoppas att alla barn i Lekerydsbygden får uppleva det i
sommar. Sjöar och badplatser finns det i varje fall, det har jag
sett när jag börjat åka runt en del här i Lekeryds församling.
Och vackert är det när man åker fram.

Så går det mot skolavslutningstider och vem börjar inte att
nynna på ”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.”
Många minnen väcks till liv och känslor av lycka smyger sig på.
Jag hoppas att alla i Lekerydsbygden får känna så i sommar. ”…
då gräs och gröda gror”, så här i början av sommaren är det härligt
att se hur det växer och hur härligt är det inte att gå barfota i det
gröna gräset. ”De fagra örtesängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhets rikedom”.
Jag vet inte om det har med åldern att göra men själv upplever
jag att skönheten i naturen, skapelsen blir alltmer värdefull. Att
se all skönhet och stanna upp inför den, det tillför något.
”Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud, skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud? Det är något heligt med skönheten.
Något outsägligt, förunderligt finns i det vackra som vi både ser
och hör. Hela Lekerydsbygden har ju den här rikedomen.
Man förstår att människor vill fortsätta att leva, bo och bygga
här omkring. Här finns ängar, öppna vidder, skogsmark
och sjöar.

”De fagra örtesängar och
åkerns ädla säd, de rika
örtesängar och lundens
gröna träd, de skola oss
påminna Guds godhets
rikedom”.

och ”I denna ljuva sommartid”, men det finns också några nyare som ”När dagen fylls av fågelsång” och
”De blomster som i marken bor”.
Det är alltid en speciell känsla när kyrkan får ljuda med
sommarens härliga psalmer.
Inom populärmusiken brukar man alltid utnämna ”årets
sommarplåga”. Man hör dem hela tiden i radion och varje sommar har sin egen låt. Vi får se vilken låt och artist
vi får höra den här sommaren.
Hur blir sommaren i år? Blir det ”Sommar, sommar och
sol” eller ”Sommaren är kort, det mesta regnar bort”?
Hur som helst så vill vi önska dig en härlig sommar med
uppmaningen att sjunga och spela mycket.
Kyrkomusikerna Magnus och Birgit

Körkonserter i Svarttorp & Hakarp!

”Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla
mänskor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.” Kyrkan
vill finnas här för oss alla även under sommaren. Här finns
sommarmusik, caféer, gudstjänst och möjligheter att be till skapelsens Gud och sjunga psalmer om naturens skönhet(här har vi
citerat ps 199).

Lekerydskören sjöng den 21 maj i Svarttorps kyrka ur sångsamlingen "Den som bär" av Åsa Hagberg och Najda Eriksson.
De kompades av Anders Andersson, Mikael Winald och Peter Arvidsson och dirigerades av Magnus Åström.

Jag, Kjell Gustafsson, kyrkoherde, vill önska er alla en skön sommar!
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Musik & körer
Svarttorps-Järsnäs-kören sjöng den 26 maj på Kristi Himmelsfärdsdag tillsammans med Hakarpskören i Hakarps kyrka.
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Om dopet i Lekeryds församling
I Lekeryds församling ser man dopet som något mycket
betydelsefullt och precis som i hela Svenska Kyrkan så
betraktas dopet som ett sakrament. Det är en helig handling där Gud verkar. Det är inte den som döps som är
aktiv i dopet utan det är Gud som med sin kärlek handlar.
Vattnet är en symbol för Guds liv och rörelse. Gud vill
innesluta den som döps i sin kärlek och omsorg. Den
döpte får ett dopljus som gåva av Kyrkan. Det ljuset visar
på Jesus Kristus som är världens ljus som vill leda den
döpta människan och alltid finnas nära. Jesus själv döptes av Johannes döparen. Vid detta dop fick Jesus del av
Guds Ande, Hjälparen. Samma sak händer med alla som
döps. Gud, flyttar liksom in i den som döps och finns
alltid kvar som en inre styrka.
I dopet döps man in i Kyrkan, in i Kyrkans gemenskap
som finns här på orten men man blir också innesluten i
den världsvida kyrkan. I den här gemenskapen får man
hjälp att leva i sitt dop.
I Lekeryds församling vill vi mycket gärna döpa
människor.
I den tidiga kyrkan blev påskdagen den stora dopdagen.
Nu gör vi oftast så här att vi ordnar dop på söndagar.

Notera att från juni-augusti är söndagarnas gudstjänster kl 10.00.

Söndag 12 juni

Söndag 31 juli

Heliga Trefaldighets dag –Gud - Fader, Son och Ande
10 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad
10 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 19 juni

Söndag 7 augusti

Första söndagen efter trefaldighet –Vårt dop
10 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Åttonde söndagen efter trefaldighet – Andlig klarsyn
10 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Lördag 25 juni

Söndag 14 augusti

Midsommardagen – Skapelsen
18 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare
10 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Söndag 26 juni

Söndag 21 augusti

Den helige Johannes Döparens dag – Den Högstes profet
10 Musikgudstjänst med systrarna Stahl i Järsnäs kyrka.

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor
10 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Lördag 2 juli

Söndag 28 augusti

11 Konfirmation i Svarttorps kyrka.

Elfte söndagen efter trefaldighet – Tro och liv
10 Gudstjänst i Järsnäs kyrka.

Söndag 3 juli

Söndag 4 september

Tredje söndagen efter trefaldighet – Förlorad och återfunnen
10 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Text och Foto: km Henrik Jonason

Tolfte söndagen efter trefaldighet – Friheten i Kristus
11 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 10 juli

Vi bjuder in till

Söndag 11 september

Fjärde söndagen efter trefaldighet – Att inte döma
18 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Sommarkonfa 2023!

Trettonde söndagen efter trefaldighet- Medmänniskan
11 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 17 juli

Fjortonde söndagen efter trefaldighet -Enheten i Kristus
11 Gudstjänst i Järnäs kyrka.

Söndag 24 juli

Sjätte söndagen efter trefaldighet – Efterföljelse
10 Gudstjänst i Lekeryds kyrka.

För ev ändringar, se annons i JP och hemsidan:
www.lekerydsforsamling.se

sommaren 2022

Välkommen till Järsnäs församlingshem tisdagar kl 14 – 16!
Tisdag 28 jun
”Somriga toner” med Erika Zander Lutgård och Therese Wallentin.
Tisdag 5 juli		
“Sommarquiz” - Jenny och Birgit Mattisson ”.
Tisdag 12 juli		
”Tänkvärt, hoppfullt och good feeling i en salig blandning” med Heavenly United.
Tisdag 19 juli		
“Sjung med oss” - Karoline, Julia och Hjalmar Pettersson.
Tisdag 26 juli
“Gott och Blandat” - Marianne Johansson och Nina Arvidsson”.
Tisdag 2 augusti “Sånger från förr och nu” - Eva och Magnus Åström.
Andakt och kaffe med hembakat!
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Söndag 18 september

Apostladagen – Sänd mig
10 Gudstjänst på Järsnäs hembygdsgård.

Järsnäsfiket

Under vintertid stort sett varje söndag och det kan vara
flera som döps vid en sådan dopgudstjänst.
Så kan dop även ordnas i en vanlig gudstjänst.
Ett första steg inför ett dop är att man tar kontakt med
Lekeryds församling, tel 036-858 80.
Vid dopet finns präst, kantor och vaktmästare som är
med och tjänstgör. Innan dopet så får man träffa prästen
för ett samtal om vad dopet är och om hur man tillsammans planerar för dopgudstjänsten. Det är också vanligt
att man vill ha en fest efter dopet och då får man gärna
låna lokal av församlingen.
Vid frågor titta in på vår hemsida, Lekeryds församling
och ring till någon av våra präster.

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 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!
Anmälan till 25 augusti eller vid inskrivningen den 4 september.
Se mer info om upplägget här, det kommer mer info under sommaren
via QR-koden eller https://lekerydsforsamling.se/konfa-i-lekeryd/
Vi hoppas att ni hänger med på vägen tillsammans med oss!

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
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En glimt från konfan under våren!
lekar. En rolig kväll som vi med glädje kunde genomföra tillsammans efter att tvingats skjuta upp så mycket under pandemin.
Vi hoppas på att kunna göra fler ungdomskvällar framöver med
olika teman.

Under våren har årets sommarkonfirmander äntligen kunnat
vara med om mycket mer än innan under pandemin. Kolla in!
I påskveckan Skärtorsdag, Långfredag och Påskafton hade vi
konfadagläger i Lekeryd. På Skärtorsdagkvällen hade vi också
glädjen att träffa konfirmanderna från Skärstad-Ölmstad församling. Inför Allhelgona var vi på besök hos dem på Allhelgonavandring i Ölmstad -och nu kom dom till oss! Vi såg på film om
Jesus när han firade första nattvarden och sedan gick vi ut till kyrkan och firade Skärtorsdagsmässa tillsammans. Konfirmanderna
dukade av det inför Långfredagen. Det är givande att få möta
andra konfirmander och ledare och vi jobbar på att fortsätta med
det. Tack för det trevliga besöket!

På Kristi Himmelsfärd så åkte vi från Lekeryd vid 7-tiden för att
få vara med på Gökotta på Åsens by. Där fick vi vara med om
en fin andakt. Vi fick vara på logen, då det regnade mycket ute.
Efter gott fika visade prästen Karin Sanell oss Haurida kyrka
och berättade historien kring den.

På påsknatten dukade konfirmanderna altaret igen, dopvatten för
dopförnyelse hälldes upp och vi fick höra fin flöjtmusik av Olle
och Melvin.
I maj hade vi också två träffar. En fredagskväll med musikquiz
med konfirmander och tonårsgruppen där vi hade ett band med
arbetsnamnet "De fem musikörerna" som ledde musikquiz och

Ekumenisk bönekväll

Nu laddar vi upp för de två sista konfaveckorna innan konfirmationen den 2 juli i Svarttorp.

7 september i Lekeryds kyrka kl 19.00

km Henrik Jonason,

Lekeryds
Ekumeniska Råd

PS! Om du vill hänga på nästa års sommarkonfa, så kan du anmäla
redan nu! Se föregående sida! DS!

kyrkorna i bygden

Ny kör i församlingen!

Till hösten 2022 kommer en ny kör startas i församlingen. Kören kommer att heta À la can, vilket betyder att alla kan vara med och sjunga. Inga krångliga
stämmor eller höga, svårsjungna toner utan bara
ren sångglädje.
Första sångövningen blir i Lekeryds församlingshem
onsdagen den 7 september kl 14.00 – 15.00
och därefter avslutar vi med fika.
Den här kören passar kanske just för dig!
Anmäl dig till Magnus Åström tel: 070-669 02 48
eller mail: magnus.astrom@svenskakyrkan.se.
Välkommen!
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Glimtar av vad vi gjort i barn- och ungdomsverksamheten under vårterminen 2022!
ANDAKTER

STOR & LITEN

Våra andakter under vårterminen har haft temat våga ta
ställning. Det har bland annat handlat om, Identitet och
självkänsla, konflikter och kränkande behandling, stress
och krav på unga, vänskap och relationer. Vi använder
material anpassat för åldrarna i våra grupper, tanken med
detta är att barnen skall våga ta ställning och ge uttryck
för sina egna åsikter.

Varje gång på Stor och Liten erbjuds en utvald aktivitet.
Detta kan tillexempel vara ett pyssel, miniröris, spel, någon lek, korvgrillning ute osv. Vi erbjuder också en sångsamling där barnen får välja varsin sång från ett häfte, fria
lekar samt fika som oftast består av mackor, majskakor,
juice, frukt, kaffe, te till en kostnad av 20kr per familj.

Körkonsert i Svarttorp

Våra barnkörer Voices åk 3-6 och
Pysselkören åk Fsk-2 hade körkonserten "Våren är här" i Svarttorps
kyrka tillsammans med barnkören
Mixturen från Skärstad-Ölmstad.

Familjegudstjänst i Lekeryd
med pyssel och fika efteråt.

Barnen har fått var sitt häfte
som vi skapat med olika symboler och bilder från vår kyrka
i Lekeryd, barnen har sedan
tillsammans med en vän eller
själv fått vandra runt och leta
efter dessa bilder. I samband
med detta har vi också samtalat
om barnens tro och tankar kring
kyrkan.

Påsklovspyssel på Stor och Liten

Vi välkomnade våra familjer till en påsklovsspecial på Stor
och Liten där möjligheten att komma med till oss fanns
även för skollediga barn, populärt inslag med många besökare. Vi hade pysselstationer, sångsamling och fika.

Symboljakt i
Lekeryds kyrka

Bönestenar

Nytt kök på gång
Pysselrummet
Med nya hyllor.

Bäst i test

Vi har kört klassikern bäst i test med
våra äldre barn och ungdomsgrupper,
väldigt poppis med tävling och chanserna till att vinna pris.

Orgelelev
Insektshotell

Under några tillfällen på vår
onsdagsklubb (åk 1-2) har vi
riktat in oss på vår natur och
miljö. Vi har skapat insektshotell och haft skräpsamlarvandring.
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Skräpsamling
Tårttävling

Foto: Nathalie Söderqvist, Helen Åström,
Birgit Mattisson.
Text: Nathalie Söderqvist

Alltid lika populär...
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UTFLYKT MED PYSSELKÖREN TILL JÄRSNÄS HEMBYGDSGÅRD

Välkommen till oss!
Stor & Liten
Måndagar och torsdagar kl 09.30-12.00
(dropin från 09.00)
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)

Tonår
(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.

Birgit och Nathalie tog bussen tillsammans med pysselkören åk fsk-2 till
Järsnäs hembygdsgård. Där möttes vi av Arne Hjertqvist som visade och
berättade om hur skoltiden såg ut förr i tiden, glasbruket som fanns i Sund
på 1800-talet och andra saker från förr i tiden. Vi passade även på att fika,
sjunga och leka en sväng i den fantastiska miljön.

Anmälan, kontakt & frågor:

Onsdagsklubben

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

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 ungdomsvåning (källaren).
Vi börjar med andakt och fika, sedan blir det aktivitet.
Vi hämtar och lämnar på fritids.

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

BARN OCH UNGDOMS KÖRDAG MED VOICES I VÄXJÖ
Vår barnkör Voices var tillsammans med Birgit och
Helen i Växjö domkyrka, där hade de uppvisning
och fick mottaga ett processionskors till våra kyrkor. De hade en härlig dag, där det var mycket övning inför gudstjänsten, aktiviteter för barnen och
så blev de bjudna på lunch.

Anmälan till alla grupper behövs, förutom till Stor
& Liten, pga det stora antalet barn i dessa.

Måndagsklubben
Måndagar kl 14.45-16.15
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.

Barnkörerna
Vi träffas i Lekeryds församlingshem.
Kontakt och info:
birgit.mattisson@ svenskakyrkan.se
eller sms:a 073-8222150

Afterschool
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 börjar med andakt och fika, sedan blir det aktivitet.

Pysselkören
för dig mellan 6-8 år,Förskoleklass – åk 2.
Torsdagar 13.10 – 14.00
Vi hämtar och lämnar på fritids.

Ungdomsgruppen

Voices

(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.

BARNGRUPPSAVSLUTNING

Våra två barnkörer Pysselkören åk fsk-2 samt Voices åk 3-6 var med på vår
barngruppsavslutning och sjöng. Efter gudstjänsten samlades alla barn tillsammans med sina familjer och alla ledare för att fika, leka, få ansiktsmålning, fiska fiskedamm m.m

för dig mellan 9 – 12 år, åk 3- åk 6.
Tisdagar 13.15 – 14.30
Vi börjar med fika innan sången.

Foto: Nathalie Söderqvist och Helen Åström
Text: Nathalie Söderqvist
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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

Församlingsassistent

Vaktmästare

Helen Åström
036 – 858 85
073-050 00 45
helen.astrom@svenskakyrkan.se

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

Svarttorp

för barn, familj & ungdom

Vaktmästare

Församlingsassistent

Järsnäs

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

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

Ekonom

Präst

Bertil Badman
bertil.badman@svenskakyrkan.se
036-858 80

kaplan för barn, familj
& ungdom

Henrik Jonason
036–858 82
070-569 71 03
henrik.jonason@svenskakyrkan.se

Musiker

Kyrkoherde

Musiker

Präst

Kjell Gustafsson
036-802 40
kjell.gustafsson@svenskakyrkan.se

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

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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