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Kyrkoherdens sida

Soppluncher i Svarttorp i höst!
Välkommen på våra uppskattade soppluncher i
Svarttorps församlingsgård kl.12.30 följande onsdagar:
28 september

Vi hälsar Åsa varmt välkommen och önskar
henne allt gott i denna uppgift!

Med åren bleknar och flagnar färgen på
spröjs och karmar på våra kyrkor.
I år var det dags att bättra på Svarttorps
kyrkas fönster. Arbetet kommer att pågå
ett tag under hösten.

kh Kjell Gustafsson

Layout:		

Henrik Jonason

Du leder mig efter din vilja, du för mig
på härlighetens väg.

Min kropp och mitt mod må svika, men
jag har Gud, han är min klippa för evigt.
		Psaltaren 73:23-26

Foto: Magnus Åström

Ekumenisk helg med Leif Carlsson
15-16 oktober

”Jag fattar ingenting:
möjliga svar på omöjliga bibelställen”
Lördag
17.00 Föredrag i Missionskyrkan i Lekeryd.
19.00 Gudstjänst på samma plats.
Söndag
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Ekumeniska böner – kl 19.00

Foto: Maria Svensk/Ikon

Ansvarig utgivare:

Men nu är jag alltid hos dig, du håller
mig vid handen.

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

lördag 22 oktober kl 15.00 i Lekeryds
församlingshem är det Afternoon tea
med sång och musik av Heavenly United.

30 november

BIBELORD PÅ VÄGEN

7 september
5 oktober
2 november
7 december

Svenska kyrkan – Lekeryd
Pingstkyrkan – Lekeryd
Lyktan – Ryd
Svenstorps Allianskyrka
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Bön i hösttid

Gud! Hösten sänker sig runtom oss.
Kvällen kommer tidigare och ibland
känns det tungt.
Hjälp oss och led oss i allt som är.
Hjälp oss att leva i din kärlek och
med din kärlek till våra medmänniskor
och vår skapelse.
Hjälp oss att se skönheten och vittnesbördet i att trädens löv sprakande av färg faller
till marken, för att bädda för en ny vår,
sommar och nytt liv.
Vi tänder ljus, hjälp oss se ditt ljus i våra liv.
Gud, hjälp mig att se att din tid är nu,
och det är också min.
Låt mig användas, spraka och bädda för
framtiden.
Låt mig vila i din kärleks hand, vila i hoppet,
att livet fortsätter, också när
min vinter kommer.
Amen.

Foto: Kristina Johansson /Ikon

Nu målas fönstren på Svarttorps kyrka!

Afternoon tea

26 oktober
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Hon har arbetat i 18 år som diakoniassistent i
Svenska Kyrkan i Huskvarna, så hon har alltså
lång erfarenhet av diakoniarbete.

Paulus talar om kyrkan som en kropp med olika lemmar.
Där är alla döpta delar och alla är lika mycket värda vilket
leder till fördjupning och växt.
I evangeliet för samma söndag säger Jesus att där två eller
tre är samlade i hans namn där är han mitt ibland dem.
Hur kan detta vara möjligt? Det finns mycket att säga om
detta men hur som helst är det något förunderligt att mötas
tillsammans och vara öppen för Gud. I varje gudstjänst så
säger prästen i början ”I Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn”. Därmed anges en riktning och en öppenhet
för det gudomligas närvaro.
Avslutningsvis vill jag också dela en annan tanke som finns
i orden med Jesus. Någon frågar honom om förlåtelse, om
hur många gånger man behöver förlåta sin broder. Jesus
svarar och menar att man bör vara rik och generös med att
förlåta. Det är något befriande för sig själv och den man
ger förlåtelsen till. Det är helande i en gemenskap där sådan
generositet finns.
Allt gott och en god höst!
Önskar kyrkoherde Kjell

Varmt välkommen!

Varmt tack till våra duktiga sommarjobbare som gjort
fint i sommar på våra kyrkogårdar!

Åsa Forslund bor i Tenhult och började som
diakoniassistent i början av september här i vår
församling.

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

I skrivandes stund lägger jag
ifrån mig utkastet och det som
rörde den gångna söndagens
högmässa som var i Svarttorps
kyrka. Det var så vackra ord
och tankar i bibeltexterna denna söndag. Gud sa till Mose att
”Jag har burit er på örnvingar
och fört er hit till mig”.
I sin kärlek och omsorg hade Gud burit folket på örnvingar.
Sedan kommer vidare orden ”Ni ska vara min dyra egendom”. Och folket, hur reagerade de på detta, ja på vilket sätt
bemötte de dessa tilltal? Jo, texten säger att de lyssnade. Ja,
lyssna är en god dygd. Lyssnandet hör samman med tystnad.
Dag Hammarsköld påminner i sin bok Vägmärken om
”vikten att bevara den inre tystnaden mitt i stojjet, att förbli
öppen, stilla”.
I och med att Gud blev människa i Jesus Kristus så kan vi
förstå att begreppet ”folket” innebär alla människor. Så Gud
vill bära oss alla på örnvingar i kärlek och omsorg.
Hur gott är det inte att påminna sig om detta, Gud finns
nära och vill oss alla väl. Vi är inte utelämnade åt oss själva
här i en orolig värld och tid. Dag Hammarskölds tankar om
att bevara öppenheten och den inre stillheten för att begrunda och vara öppen för Nådens Gud.
I det här sammanhanget med den gångna söndagens texter
så finns en text av aposteln Paulus där han delar tankar om
hur gemenskapen och samspelet människor emellan kan
fungera. Dels i kyrkan men även i den mänskliga gemenskapen i överhuvudtaget.

Paulus börjar med att säga ”Ha inte för höga tankar om er
själva utan tänk som man bör tänka” Ja, det finns människor
som går sin väg genom livet rakt fram och ser inte någon
annan än sig själv. Motsatsen är ju inte heller så lyckad när
man helt glömmer sig själv och säger inte jag, jag kan inte, jag
ska väl inte, jag duger inte, osv.
I den mänskliga gemenskapen är vi alla lemmar varandra till
tjänst. Vi är till för varandra. Paulus menar i bibelordet att
människor är lite olika och det är bra. I mångfalden finns
olika gåvor, förmågor, talanger och i gemenskaper kommer
allt detta till nytta

Foto: Henrik Jonason

Sommaren går över i höst,

Åsa är ny
diakoniassistent!

Våra kära psalmer
Allsång på Skansen, Liseberg och på andra ställen är populära sommaraktiviteter för många svenskar.
Man upplever glädje och sammanhållning när man får
sjunga tillsammans. Den vanligaste platsen där allsånger
sjungs är på gudstjänsterna i våra kyrkor. Runt om i vårt
land träffas människor och sjunger psalmer tillsammans
varje söndag. Det finns psalmer som är mer eller mindre väl
anpassade till de olika söndagarna under kyrkoåret. Psalmerna och sjungandet är viktiga delar av gudstjänsten som vi
inte vill vara utan.

Notera att från september är söndagarnas gudstjänster kl 11.00.

Fredag 4 november

Söndag 18 september

Öppna kyrkor. Välkommen att tända ljus och kanske prata
och fika med oss!
14-16 Järsnäs kyrka.
14-18 Lekeryds kyrka
14-18 Svarttorps kyrka.

Fjortonde söndagen efter trefaldighet –Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst i Järsnäs kyrka. Amanda Broman sjunger.

Söndag 25 september

Femtonde söndagen efter trefaldighet –Ett är nödvändigt
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 9 oktober

Söndag 6 november

Tacksägelsedagen –Lovsång
11.00 Högmässa i Järsnäs. Tacksägelseauktion och
kaffe i församlingshemmet. OBS! Gåvor till
auktionen mottages från kl 10 i kyrkan.

Foto: Kristin Lidell /Ikon

Söndag 13 november

Söndagen före domssöndagen –Vaksamhet och väntan
15.00 Familjegudstjänst i Järsnäs kyrka.
Musikalen "Festen"

Söndag 16 oktober

Söndag 20 november

Ekumenisk helg börjar i Missionskyrkan.
Se separat annons.

Artonde söndagen efter trefaldighet –Att lyssna i tro
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Lekeryds kyrka.

Domssöndagen –Kristi återkomst
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Söndag 23 oktober

Söndag 27 november

Festen handlar om dopet.
Den utspelar sig på himmelens stora huvudkontor där budbärare lämnar besked om alla som
föds, till Hjördis och Vera, som skriver in alla
nyfödda i Livets bok.
När en människa döps blir det fest, både på jorden och i himmelen. Men kan verkligen dopets
gåva ges åt vem som helst?
Kom och se vad som händer i den roliga härliga musikalen som framförs av Pysselkören
och Voices!
Söndagen den 13 november kl 15
i Järsnäs kyrka på familjegudstjänsten.
Varmt välkommen!

Första advent –Ett nådens år
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
För ev ändringar, se annons i JP och hemsidan:
www.lekerydsforsamling.se

Nittonde söndagen efter trefaldighet –Trons kraft
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Söndag 30 oktober

Tjugonde söndagen efter trefaldighet–Att leva tillsammans
11.00 Högmässa i Järsnäs kyrka.

Gör som nutidens
& framtidens
församlingsbor!
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Gåvor som verkligen
betyder något. Vad vill du ge?

Läs Kyrknytt för att få
veta vad som händer i din
församling!

Foto: Henrik Jonason

Foto: Kristina Johansson

Allsångsledarna Magnus och Birgit

Söndagen efter Alla helgons dag –Vårt evighetshopp
11.00 Högmässa i Lekeryds kyrka.

Lördag 15 oktober
17.00

Du är välkommen till våra kyrkor i Järsnäs, Lekeryd och
Svarttorp och delta i gudstjänsterna och sjunga med i psalmerna.

Den första svenska psalmboken kom ut 1695 och användes
ända till 1819 då en ny psalmbok antogs. Sedan har det blivit
lite tätare mellan psalmboksutgivningarna. 1937 års psalmbok ersattes 1986 med den psalmboken vi använder idag.
Men redan nu känner man behov av en ny psalmbok och
därför har psalmbokskommittén påbörjat arbetet med att ta
fram en ny psalmbok.

Alla helgons dag -Helgonen
16.00 Minnesgudstjänst i Lekeryds kyrka.
17.00 Minnesgudstjänst i Svarttorps kyrka.
19.00 Minnesgudstjänst i Järsnäs kyrka.

Den helige Mikaels dag –Änglarna
15.00 Familjegudstjänst i Svarttorps kyrka.
Pysselkören och Voices medverkar.

Vissa psalmer är ganska okända och används sällan, medan andra som ”I himmelen” Ps 169B, ”Stilla natt” Ps 114,
”Dina händer är fulla av blommor” Ps 154 och ”Den
blomstertid nu kommer” Ps 199 är välkända och vi sjunger
under kyrkoårets olika högtider. Det ska bli spännande att
se vilka psalmer som kommer att finnas kvar och vilka som
plockas bort när den nya psalmboken kommer om några år.

Under reformationen framhöll Martin Luther vikten av att
församlingen skulle få sjunga psalmer på sitt eget språk. Han
har själv skrivit flera psalmer som finns med i vår psalmbok idag, där den mest kända kanske är ”Vår Gud är oss en
väldig borg” Ps 237.

Lördag 5 november

Söndag 2 oktober

Om du är intresserad av att vara med och påverka innehållet, så är det fritt fram att skicka in sina egna bidrag till
psalmbokskommittén fram till årsskiftet.

Du hittar oss också på
www.lekerydsforsamling.se

Foto: Magnus Åström

svenskakyrkan.se/actgavoshop
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Här kommer några bilder från årets sommarmusik!

Stickcaféet har börjat för terminen!
Foto: Henrik Jonason

Ylenfors combo
Malvas gata

Bakgrundsfoto: Johannes Frandsen /Ikon

Över 20 personer kom på höststarten på Stickcaféet
den 22 augusti! Stämningen var på topp och som s
ynes blev det också kaffe!
En trevlig gemenskap som kommer att fortsätta
måndagar kl 14-16 i Lekeryds församlinghem.

Fritsell
Josefine
&
rl
Ja
l
Danie

Åbergs trio

Nu har minnesstenen kommit på plats!

och några bilder från årets järsnäsfik & ostkakefest!

stkaka!
ch god o
Samtal o

Minneslunden är både
en minneslund –där den
dödes aska gravsätts
anonymt– och en askgravlund, där man kan
sätta urnan och få en
namnplatta uppsatt på
minnesstenen.

Ostkakor för servering!

Foto: Arvid Pettersson

t!
för Järsnäsfike
Fika förberett

I minneslunden på gamla kyrkogården i Svarttorp
har nu en minnesstenen blivit rest.
Det är en vacker minneslund i en vacker miljö att
urnsätta, minnas och tänka på de som har gått före.

Foton på denna sida av: Bengt Ericsson,
Kristina Johansson, Magnus Åström,
Helen Åström, Kjell Gustafsson och
Henrik Jonason

Jenny och Birgit M
attisson underhåll
er
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Skolgång öppnar dörren till en
bättre framtid i Myanmar

Vi drar igång årets insamling
Fredag 30 september kl 18:45

barnsäkra platser, förskolor och skola. I en hård miljö är dessa
platser frizoner för barnen där leken får ta plats.
– Jag älskar att gå till förskolan varje dag. Det jag gillar bäst är
när vi sjunger sånger, när jag får dansa med mina vänner och
när vi läser dikter och ritar, berättar Nay.
I förskolan får barnen också lära sig om sina rättigheter, värderingar, kamratskap och lärarna håller utkik efter tecken på om
barn far illa. Gemenskapen med trygga vuxna och andra barn
är ibland avgörande för ett barns hela liv.
– Det är mina lärare och mina kompisar som gör att jag vill gå
till skolan varje dag, förklarar Nay.
Nay är fem år och tycker bäst om att sjunga sånger, dansa, läser
dikter och ritar i förskolan.
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FOTO: PMU
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Jemenmed
är ett
de länder
i världen där många
Act Svenska kyrkan samarbetar
13 av
andra
organisationer
barn
just nu befinner
sig på flykt eller är i
för världens barninsamlingen
tillammans
med Radiohjälpen,
behov
av humanitär hjälp. Genom PMU och
Sveriges radio P4 och Sveriges
Television.
deras partners projekt på plats renoveras
Se mer här: https://start.varldensbarn.se/hem/
därför skolor som ger omkring 2500 elever
utbildning, samtidigt som lärare får lära sig
traumabearbetning för att kunna hjälpa de
som möjligt. I flyktinglägret
driver Act Svenska kyrkan dagis,
barn som nu växer upp i en krigszon.

För alla barns rätt till skola
Målet är att säkerställa att barnen får hög kvalitet på sin
utbildning. Sedan projektet påbörjades 2018 har över 11 500
barn fått tillgång till skolgång och skolmaterial. Dessutom har
över 250 lärare fått fortbildning och säkerställd inkomst. Det
har även
genomförts nödvändiga reparationer av de temporära skolbyggnaderna (permanenta byggnader får inte uppföras) och
elever har fått stipendier för att kunna fortsätta utbilda sig.  
Många av barnen blir, genom projektet, de första i sin familj som går i skolan. Utbildningsnivån är låg bland flyktingarna i lägret eftersom tillgången på skolor varit eftersatt
under decennier. Rohingyerna har länge varit en av Myanmars mest diskriminerade grupper. I lägret får många barn
och ungdomar för första gången i livet en chans att gå i riktig
skola.   
Tack vare stöd från Världens Barn kan Act Svenska kyrkan
fortsätta arbetet för att barnen i flyktinglägren i Myanmar ska
få tillgång till utbildning, meningsfull fritid och möjlighet att
leva ett värdigt liv.

Sveriges Radio P4 lyfter och
bevakar insamlingen under hela
VÄRLDENS BARN
vecka 40, då samtliga 25 lokala
SUMMERINGEN
kanaler och flera riksprogram
Förskolläraren
Khin Pyo Win är 21 år och brinner berättar
för barns rätt
till utbildning.
Summeringsprogram
om
insamlingen och
Söndag
9 oktober kl 18:15
Foto:
LWF Myanmar
ändamålet.

Förskolläraren som brinner för alla barns rätt till skola
Jorden
runt för Stora insamlingsdagar
Khin Pyo Win är bara 21 år gammal men hon arbetar
Världens
Barn
redan med det hon
brinner för allra mest –barns rätt till
oktober

1

oktober
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utbildning. Khin
borett
tillsammans
med sin man och deras
Tillsammans
tar vi oss
helt
tvåårige
son
i
ett
flyktingläger
i
Myanmar.
Livet här är
varv runt jorden och varje
lördag
hårt
och
det
kan
vara
svårt
att
hålla
drömmar
och lördag
hopp
meter räknas! Läs mer på
varldensbarn.se

Skapa din egen
insamlingsbössa
Skapa en egen digital insamling
på bossan.varldensbarn.se så kan
du följa din insamling och sprida
den vidare i dina kanaler!

Foto: Saw Ah Khee Chel/LWF Myanmar

När förskolan är en frizon för lek
Nay är fem år och bor tillsammans med sin familj i ett flyktingläger i Myanmar. Hon går i en av de förskolor som drivs av Act
Svenska kyrkans lokala partner. I lägren i Rakhine-regionen i
Myanmar lever många människor hela sina liv.
Därför är det extra viktigt att barnen får ett så normalt liv

Direktsänd TV-gala
Fredag 7 oktober kl 20:00

FOTO: RÄDDA BARNEN

Världens Barn är Radiohjälpens största
insamling och genomförs av Sveriges
Television och Sveriges Radio P4
i samarbete med 13 svenska organisationer.
Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga
gör vi en enorm insats för världens barn
och du är välkommen att vara med!

TILLSAMMANS FÖR
VÄRLDENS BARN

INBETALNINGSKORT PÅ INSIDAN

Med stöd från Världens Barn pågår just
nu ett 40-tal projekt runt om i världen.
Projekt som ger barn möjlighet att få gå i
skolan, få bättre hälsa och en trygg vardag
– vilket är viktigare än någonsin i spåren av
konflikter, pandemi och klimatförändringar.
Tillsammans ser vi till att det arbetet kan
fortsätta!

FOTO: ROBERTH BJÖRK

VÄRLDENS BARN
STARTSKOTTET

Du gör skillnad
över hela världen

Att få utbilda sig, träffa kamrater, leka i en barnvänlig
miljö och känna en känsla av normalt liv är läkande och
stärker barns mentala hälsa efter att de drabbats av
svåra upplevelser. Act Svenska kyrkan har lång och stor
erfarenhet av att ge psykosocialt stöd i krissituationer.
Arbetet i för barnen i åtta flyktingläger i Myanmar inkluderar förskolor, barnsäkra platser, psykosocialt stöd och
grundskola.  

VI NÅR FRAM

Missa inte sändningarna
i TV och Radio!

Swisha till
90 1950 6
Kommunkod

om framtiden vid liv i en situation där ingen vet om de
någonsin kommer kunna röra sig i fred och frihet. Men i
Khin
hoppet om
kvar,
hondintänker
inte ge upp vare sig
Ange din finns
fyrsiffriga kommunkod
du vill hjälpa
kommuns insamling.
Exempelvis: BARN-VI NÅR FRAM-0180 för Stockholm.
om
sig själv eller om alla de barn som lever i lägret.
– Jag vill att alla barn under 18 år ska skyddas och stöttas i
sin utveckling. Ett viktigt mål är att förhindra att de utsätts
för våld eller sexuella övergrepp. Vi måste också se till att de
har god kännedom om, och alltid minns, sina rättigheter.
w w Act
w Svenska
. v a kyrkans
r l dlokala
e npartner
s b har
a Khin
r n utbil. s e
Genom
dat sig inom barns behov av utveckling, deras rättigheter och
välmående. I dag arbetar hon som förskollärare. På förskolan
där Khin jobbar vistas vanligen 40 barn i ett rum. Under
pandemin har de delats upp i mindre grupper. I Khins
grupp går nu 25 barn, 15 pojkar och 10 flickor. Barnen på
förskolan får leka, träna på former, rita och dansa.
– När jag dansar med barnen blir jag lycklig. Vi sjunger,
dansar och läser poesi. Det skapar minnena som jag för alltid
kommer bära med mig i mitt hjärta, förklarar hon.
Khin är väldigt engagerad i barnens välmående och framtid.
Hon berättar att flickor oftare är frånvarande från förskola
och skola eftersom de hålls kvar i hemmen för att hjälpa till
både med dagliga sysslor och för att passa yngre småsyskon.
– För mig är utbildning och rätten till utbildning förknippat

ll
För alla barns rätt ti
ghet
hälsa, skola och tryg
R I K S I N S A M L I N G E N

med värdighet. Barnen är vår framtid och jag känner mig
stolt över att få guida dem till att bli utbildade, strålande
stjärnor. Min önskan för dem är att de ska bli kompetenta
individer med goda värderingar.  
Vad räcker pengarna till?
• 40 kr räcker till skolböcker till en elev i årskurs ett.  
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•

200 kr räcker till ryggsäck med pennor, papper och
anteckningsbok till en elev.

•

550 kr räcker till undervisningsmaterial för en lärare.

Välkommen till oss!
Stor & Liten
Måndagar och torsdagar kl 10.00-12.00
(dropin från 09.30)
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.
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

På måndagen den 20 juni började sommardelen
av vår konfa i år.

Guiden Måns Johansson berättade väldigt intressant för oss
om kyrkan historia, vad som hänt och hur det byggts osv.

Sommardelen av konfan är den del då vi kunde göra lite mer
utflykter och lära oss lite mer om kyrkan.
Vi hade konfa måndag till torsdag första veckan med läsning
och aktiviteter mellan 10-15.

Vår västgötaresa fortsatte med besök på Varnhems
kloster där vi vi fick en spännande guidning av Helena, klädd
i 1300-talskläder. Det var spännande att se hur mycket klostren betytt för folket och vårt land. Vi besökte också Kata
gård -en gård från vikingatiden.

Vi lärde oss om bibelns böcker, tio guds bud, trosbekännelsen och fader vår. Under
lägret talade vi också om
kärlek och relationer och
dubbla kärleksbudet mm.

Under dessa två veckor planerade vi också för konfirmationen i Svarttorp. Det blev en fin konfirmation där konfirmanderna redovisade med hjälp av drama om när lärjungarna är ute och fiskar och Jesus hjälper dem få massor med
fisk. Det passade ju bra, då många av konfirmanderna också
är storfiskare... 8). Sedan testade vi församlingens kunskaper
om tio guds bud genom att ställa konfirmander med skyltar
i rätt ordning.

Den andra veckan började
vi med att åka till Skara.
Där fick vi träffa diakonen
Ingela Tidkvist-Karlén.
Hon berättade om vad det är att vara diakon och om diakonihuset Planeten där människor kan träffas och mötas och
ha olika aktiviteter och där man arbetar för att det skall bli
mindre ofrivillig ensamhet.

Konfirmanderna deltog också i övrigt i gudstjänsten med
textläsningar och utdelande av nattvard, bärande av kors och
ljus mm. Tacka alla för ett fint år och fin sommar!

Det blev lunch
på Victorias
pizzeria på torget. Mätta och
glada besökte
vi sedan Skara
domkyrka.

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.

Vi gjorde också en resa till Göteborg där vi fick en guidad
tur med en vattengående buss. Det var mycket intressant och
humoristiskt som guiden berättade om Göteborg. Först åkte
vi runt i stan och sedan ut på älven. Efter en god lunch så
bar det av till Liseberg med mycket åkande.

Text: Henrik Jonason, Foto: Helen Åström,
				Henrik Jonason.

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.

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

Ps! Vi hade en återträff på Tossehall med ett gäng av våra och
Skärstad-Ölmstads konfirmander 1 september.
Det var en trevlig kväll med gemenskap, lekar, skogskunskap,
grill, mycket skratt och andakt mm.
Tack alla för en trevlig återträff!

Foto: Henrik Jonason, Helen Åström.
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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

Församlingsassistent

Vaktmästare

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

Järsnäs

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

Präst

Ekonom

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

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

Kjell Gustafsson
036-802 40
kjell.gustafsson@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

Diakoniassistent

Åsa Forslund
036-858 89
asa.forslund@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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