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Kyrkoherdens sida

Julkonsert

Välkommen!

Söndag 22 januari

Tredje söndagen efter trettondedagen
–Jesus skapar tro
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.

Onsdag 7 december

19.00 Ekumenisk bön i Svenstorps Allianskyrka.

Söndag 29 januari

Söndag 11 december

Fjärde söndagen efter trettondedagen
–Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Tredje advent –Bana väg för Herren
16.00 Luciagudstjänst i Svarttorps kyrka med barnkörerna, barn & ungdomsgrupperna.

Onsdag 1 februari

Söndag 18 december

19.00 Ekumenisk bön i Lekeryds Missionskyrka.

Fjärde advent –Herrens moder
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 5 februari

Kyndelsmässodagen
–Uppenbarelsens ljus
16.00 Familjegudstjänst i Svarttorps kyrka.
Barnkörerna sjunger.

Julnatten – Den heliga natten
11.00 Samling kring krubban i Järsnäs kyrka.
Maria Mattisson, sång.
23.00 Midnattsmässa i Lekeryds kyrka. Kyrkokören.

Kyrkan sparar på
elförbrukningen!
Kyrkorådet i Lekeryds församling har beslutat att pga att
elpriserna är så höga spara in på elen genom att fira de
flesta gudstjänsterna i Svarttorps kyrka. Denna är, trots
sin storlek, minst kostsam att värma upp. Järsnäs och
Svarttorps församlingshem kommer också att vara
stängda denna period.

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

Adventshälsning
V

Söndag 25 december Juldagen

Juldagen –Jesu födelse
07.00 Julotta i Järsnäs kyrka. Anders Gustafson, trumpet.

Måndag 26 december Annandag Jul

Detta kommer att starta söndag 13 november.
Det blir ett uppehåll under juldagarna då även Järsnäs och
Lekeryds kyrkor kommer att användas.

/Kjell Gustafson

i tänder det första ljuset
och stjärnan i fönsterkarm.
Och dagen så grå och frusen
blir ljus och skimrande varm.
Vi tänder det första ljuset
för barnet vi väntar på.
Han kommer med
Himmelriket
till alla dem som är små.

Annandag jul –Martyrerna
11.00 Julgudstjänst i Svarttorps kyrka.

Så fortsätter denna ”Vinterkampanj” under januari tom
mars. Därefter hoppas vi på vårvärmen i april och sätter
så i gång att fira gudstjänster i alla våra kyrkor igen. Följ
gärna annonsering i JP och på vår hemsida.

Lördag 31 december

Kyrkorådet tror och hoppas att detta ska riktigt bra, att
vi kan spara in en hel del på den kostsamma elen och att
vi tillsammans kan hjälpas åt med de olika uppgifterna som
kyrkvärd och gudstjänstvärdskap.

Söndag 1januari 2023

Nyårsafton
17.00 Ekumenisk nyårsgudstjänst i Saron, Ryd.

(av Anita Bohl. Argument förlag)

Nyårsdagen –I Jesu namn
16.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Vi hälsar adventstiden välkommen med fina adventspsalmer och sånger. En väntan och längtan i toner och ord
som hjälper oss att få hopp och framtidstro.
Så mycket välkomna till kyrkan nu i advent och jul på
våra gudstjänster. lucia och julkonsert! Kom och lyssna,
sjung med och känna glädjen i att träffas!
Många hälsningar Birgit Mattisson

Fredag 6 januari
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Henrik Jonason

Andra advent –Guds rike är nära
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka.
18.00 Körkonsert i Svarttorps kyrka.

Lördag 24 december Julafton

Camilla kommer att vara vår nya kyrkoskrivare då Ann Klint
går i pension. Andra uppgifter som hon kommer att ha är bl a
det som har med begravningsärenden att göra. Församlingens
hemsida kommer hon att sköta framöver. Kanske skulle man
kunna ge henne titeln Kyrkoskrivare och administratör.
Vi hälsar henne varmt välkommen.

Layout:		

Andra söndagen efter trettondedagen
–Livets källa
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Svenstorp Allianskyrka.
Inledning på ekumeniska böneveckan.
(Se separat annons om ekumeniska böneveckan).

Söndag 4 december

Foto: Alex & Martin /Ikon

Medverkande:
Kyrkokören med solister
Anders Andersson, piano
Johan Lutgård, tvärflöjt
Magnus Åström, körledare

Söndag 15 januari

Första advent –Ett nådens år
11.00 Högmässa i Svarttorps kyrka. Kyrkokören. Hjalmar
Pettersson -trumpet.

Svarttorps kyrka söndag 4/12 kl 18.00

Det är Camilla Walkendorf som just
börjat arbeta hos oss.
Camilla är för det mesta den första personen man möter när man
kommer in i huset här. Likaså är det
Camilla som svarar när man ringer hit
på nummer 036-858 80.
Om man ringer för att boka in ett
dop, eller ett bröllop så är det henne
man pratar med.
Camilla sköter våra bokningsärenden.

Tf Marie-Louise Hagberg

Söndag 27 november

Kyrkokören skapar julstämning
med nya och gamla julsånger

Från första december
har vi en ny kyrkoskrivare!

Ansvarig utgivare:

Notera att förutom Julhelgens gudstjänster är alla gudstjänster i Svarttorps kyrka då vi sparar på elen.
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Trettondagen –Guds härlighet i Kristus
16.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.

Söndag 8 januari

Första söndagen efter trettondedagen –Jesu dop
11.00 Gudstjänst i Svarttorps kyrka.
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Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kära församlingsbor,
Det blev inte så lång period
för mig här i Lekeryd. Det blev
endast 10 månader och det är ju
alldeles för lite egentligen. Det tar
ju sin tid att komma igång, det
tar sin tid att komma in i arbetet
tillsammans med personal och
förtroendevalda.
Lekeryds församling består av
flera byar och tre vackra kyrkor och det tar sin tid att lära känna
en bygd.
Anledningen till att jag sade upp min tjänst var att kyrkoherdetjänsten hemma där jag bor, Skärstad Ölmstad församling, blev
ledig och jag fick den.
Lekeryds församling är en fin församling och jag har trivts bra.
Jag har tyckt mycket om gudstjänstlivet, så jag hade kunnat
jobba här i flera år.
Nu är det som det är och jag kan verkligen rekommendera den
intresserade att söka tjänsten.
Jag önskar alla församlingsbor allt gott och hoppas att församlingens arbete ska fortsätta på ett gott sätt.
Hälsningar
Kjell Gustafsson

–ACT Svenska kyrkans
julinsamling 2022

Nästan var fjärde indisk
flicka gifts bort som barn.
Men det går åt rätt håll,
bland annat tack vare
människor som Polly Mondal. Hon jobbar för Act
Svenska kyrkans indiska
partnerorganisation med
ett omfattande jämställdhetsprojekt i staden
Kolkata i östra Indien.

Traditionen med tvångsäktenskap är fortfarande vanligt
förekommande i många delar av Indien. Enligt indisk
lag får endast myndiga personer gifta sig men ändå gifts
nästan var fjärde flicka bort som barn. Flickans föräldrar
förväntas dessutom betala den blivande makens familj.
Denna sedvänja leder till att döttrar ofta upplevs som en
belastning för familjen.
- Statistiken visar att 1,5 miljoner flickor gifts bort varje
år i Indien. Det sägs att vi har flest barnbrudar i världen.
Ändå har det minskat, 2005 var det 47 procent barnbrudar
men 2020 var det 23 procent. Men den siffran är också för
hög, vi måste minska den! säger Polly Mondal som arbetar
för Act Svenska kyrkans samarbetsorganisation Lutheran
World Service India Trust (LWSIT) i Kolkatas slumområden.

Farligt att gifta sig som barn
Den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år
globalt är att dö i samband med graviditet och förlossning.
En flickas kropp är inte redo att föda barn. Global statistik
visar också att barn som föds av barn löper större risker att
drabbas av undernäring. Ett steg mot att undvika barnäktenskap är därför kunskapen om hälsorelaterade faror för
mammor och barn. Polly berättar att en stor satsning görs
för att utbilda föräldrar och flickor om farorna med barnäktenskap.
- Vi medvetandegör tonårsflickor och föräldrar. Vi försöker
utbilda dem om vilka fördelar som finns att gifta sig och
vilka som är de negativa effekterna som de kommer få möta
i livet vid barnäktenskap, berättar Polly.
Tonårsgruppen ger kunskap för livet
Tonårsflickorna Mitu, Sunita och Nisha har deltagit i en av
LWSITs tonårsgrupper som Polly ansvarar för i ett av Kolkatas mest utsatta bostadsområden.
De sitter tillsammans och fnissar men blir också allvarliga;
de berättar om vänner som gift sig och sedan blivit misshandlade av sina svärfamiljer.

Religiösa aktörer skapar förändring
Polly Mondal har vuxit upp på ett kristet barnhem. Hon
inspireras av berättelserna om hur Jesus stod upp för
människor som samhället såg ner på. Som vuxen har hon
utbildat sig inom socialt arbete och jämställdhet och valt
att arbeta via en kristen organisation. Polly menar att i ett
land som Indien, där många traditioner och religioner lever sida vid sida, har religiösa aktörer ett särskilt ansvar att
skapa förändring. Hon säger att religiösa ledare har unika
möjligheter att vägleda människor, eftersom människor
följer sina ledare och litar på dem i frågor om rätt och fel.
- Religiösa ledare har den främsta kraften att motivera
människor, säger Polly.
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Luciagudstjänst!
med terminsavslutning för grupperna.
Svarttorps kyrka 11 december kl.16
Medverkan: barnkörerna,
barn & ungdomsgrupperna!
Välkommen!

FAKTA JULINSAMLINGEN
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 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 julinsamling för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta
skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Swisha din gåva till 900 1223.

Gud!
Låt ditt ljus lysa in i våra hjärtan!
Fyll oss med kärlek och värme och
hjälp oss att bära varandra igenom
livet i tillit till dig och varandra.
I Jesu namn, Amen!

SKADLIGA TRADITIONER
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
könsstympas. Var tredje flicka utsätts för våld under sitt
liv – bara för att hon är flicka. Tillsammans kan vi bryta
skadliga traditioner!

Tänd ljus! Var ljus!
Under Advents- och Jultiden delar vi ut tändstickor
med info om hur vi kan hjälpa människor att överleva
och få ett bättre liv. Tänd ljus till eftertanke. Var ljus för
någon i mörket!
Låt kärlekens låga brinna!

Foto: Jonas Tobin /Ikon

Bryt en tradition

- Många av mina vänner och släktingar har gift sig som barn.
Men när LWSIT kom hit lärde de oss om barnäktenskap, vi
ska inte giftas bort som barn, varken pojkar eller flickor, säger
Mitu.
- Vi måste stoppa barnäktenskap i samhället. Tonårsgruppen
har gett oss kunskap om detta och utbildat oss, bekräftar Nisha.
Flickorna säger alla tre att de inte vill gifta sig förrän de gått ut
skolan och fått arbete. Och de har stora planer för framtiden.
Nisha vill jobba som sminkör, Sunita vill designa kläder. Och
Mitu vill utbilda sig till astronaut och arbeta för Nasa.
- Min dröm är att nudda rymden! säger Mitu, med ögon som
lyser som stjärnor.

MER OM FLICKORS UTSATTHET
Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar, vilket
innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna
ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller
ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning
och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att
erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga
rättigheter. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över
hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa,
värdighet och makt över sitt eget liv.

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
2023

Gemensam uppstartsgudstjänst
den 15 januari i Svenstorps Allianskyrka kl
10.00
Bönekvällar fortsätter under veckan
enligt följande lista kl 19.00:
16 januari Lyktan, Ryd

RELIGIÖSA AKTÖRER GÖR SKILLNAD
I många länder har människor större förtroende för
religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför
är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd
från orättvisa normer, värderingar och traditioner. Act
Svenska kyrkan har en unik möjlighet 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 frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer
rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina
egna val i livet.

17 januari Lekeryd Missionskyrka
18 januari Svenstorp Allianskyrka
19 januari Lekeryd Pingstkyrka
20 januari Svarttorp Missionskyrka
21 januari Svenska kyrkan, Lekeryd
OBS! kl. 18.00.
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Betraktelse vid krubban

V

Julevangeliet

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. (Luk 1:1-20)

BRYT EN TRADITION
Fler än
30 000 flickor
gifts bort
varje dag
SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred
åt dem han har utvalt.”

Vi lever i förändringens och utvecklingens tid på både gott och
ont. Somligt blir till det bättre medan något annat skadar vår
jord.

Det han visar ännu större glädje över är om vi vidgar familjen
och innesluter även de som drabbats av katastrofer av olika slag
i livet. Det må vara långt borta eller i den egna familjen. I Jesusbarnets ögon är alla lika viktiga. Han vill ge oss en framtid och
ett hopp som säger att livet på jorden bara är en del av det liv
som aldrig dör.

Allt går med sådan fart att det är svårt att se konsekvenserna
av människans kunnande. Kanske är det inte alltid bra att flyta
med utan stanna kvar vid det gamla.
Som en motpol till snabba förändringar finns våra traditioner
som bärare av trygghet.

Julens evangelium är Guds julklapp till oss. Redan profeten
Jesaja förebådade det så här: ”Natten skall vika där ångest råder.
Det folk som vandrar i mörker ser ett stor ljus, över dem som
bor i mörkrets land strålar ljuset fram”

Våra högtider vittnar om att detta är en inneboende längtan hos
oss. Att hålla fast vid traditioner ger trygghet. Det ger oss något
att samlas omkring och vi känner igen oss.
I kyrkans värld bygger vi traditioner kring det som är bestående. Det finns ett grunddokument att utgå ifrån men det talar till
oss i varje tid. Det är nog detta som gör att människor samlas
i stora skaror i våra kyrkor vid dessa högtider. Vi har behov av
stabilitet. Det vet han som har skapat oss och därför sjunger vi
i nästa vers i psalmen 421 Idag densamma som igår, han bryter
bojor, hela sår. Mot själens armod, folkens nöd han bjuder världen livets bröd.

När psalmen ”Bereden väg för Herren”, och ”När juldagsmorgon glimmar”… har tonat ut, när bjällerklang, och glöggen är
slut är fortfarande Han densamme som igår!
Glad Advent och God Jul tillönskas er.
Marie-Louise Hagberg
Tf. kyrkoherde
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Lekeryds församling har ett rikt musikliv och många engagerade körsångare. Körerna förgyller gudstjänster och konserter
med fin och stämningsfull sång. Men nu har tiden kommit för
en förändring.
Sedan höststarten har Svarttorp-Järsnäs kyrkokör och Lekerydskören slagits samman till en gemensam kör under namnet Kyrkokören.
Med dubbelt så många sångare i samma kör finns möjlighet till
mer flexibilitet och
musikalisk variation.
På Tacksägelsedagen i oktober framträdde den nya Kyrkokören
för första gången och på Alla Helgons dag medverkade kören på
minnesgudstjänsterna i Lekeryd och Järsnäs kyrkor. Första advent
framträder Kyrkokören som vanligt på gudstjänsten och på kväll-

en den andra advent har kören sin julkonsert i Svarttorps kyrka
med solister och instrumentalister. Även på julnatten kan man få
möjlighet att lyssna till kören, då i Lekeryds kyrka.
Tiden var inne för en sammanslagning av körerna och resultatet
har blivit mycket bra. Den nya Kyrkokören klingar fint tillsammans och sjunger en blandad repertoar på en hög nivå.
Det är ett nöje att höra kören sjunga och musicera.
Hälsningar Magnus Åström

En ny kör
À la Can – kören startade i september månad och har haft många
trevliga sångövningar under hösten. I slutet av varje övning är det
fika och vi får tillfälle att prata med varandra om allt mellan
himmel och jord.
Gemenskapen kring sjungandet är det viktigaste, och när vi känner oss mogna kan det hända att kören framträder för publik. Det
första framträdandet skedde på ett SPF-möte i Lekeryd.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Eftersom alla kan vara med i À la Can, så vill vi hälsa flera sångsugna välkomna till kören. Antalet sångare har ökat under hela
hösten, men det finns fortfarande gott om plats för flera.
Alla röster kan få plats i À la Can.

Det är många förändringar på musiksidan i församlingen. Först en
körsammanslagning men även en ny kör som har sett dagens ljus.
À la Can – kören är en kör som Alla Kan vara med i. Det är inga
krångliga stämmor eller höga, svårsjungna toner. Det hela bygger
på ren sångarglädje. Alla människor mår bra av att sjunga och när
man gör det tillsammans med andra så blir det ännu roligare.

Hälsningar Magnus Åström
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Foto: Henrik Jonason

Det lilla barnet i krubban förundras nog över vad vi hittar på.
Men han gläds när vi känner samhörighet och att han är orsaken till om vi för en stund förenas i glädje.

Två körer blir en
Foto: Helen Åström

När Du har detta Kyrknytt i Din hand skall vi snart börja ett
nytt kyrkoår. En av psalmerna vi brukar sjunga är psalmen 421
”När vintermörkret kring oss står, då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus, från konungen av Davids
hus. Mycket har hänt sedan förra advent och julen. Den händelse som präglat oss mest är kriget i Ukraina. Ett anfall på ett land
där oskyldiga människor upplever ett helvete på jorden. Djävulens hantlangare utför sitt uppdrag utan någon som helst känsla
för liv. Det går inte att förstå.

Vi lever alla under samma
himmel och tillsammans
kan vi göra skillnad.

Foto: Helen Åström

Idag densamma som igår…..Det är om Jesus det handlar. Han
är oföränderlig och hans budskap är lika aktuellt i vår tid som
den gången han red in i Jerusalem på en åsna. Att rida just på
en åsna var en symbolisk handling där Jesus visar att han alltid
är på samma nivå som vi - han ser in i våra ögon. Det som
sker omkring oss förändras med tiden, men hans närvaro är
bestående. Man brukar säga att julen är barnens högtid. Det
är sant. Men jag tror att vi vuxna skulle bli besvikna om vi inte
fick delta, därför räknas vi till barn i detta sammanhang också,
för det är bara barnet inom mig som förstår och sätter värde på
högtidernas innehåll. Våga därför bli som ett barn!

Foto: Henrik Jonason

M

an tror knappast det är sant när fingrarna letar upp bokstäverna på tangentbordet och skriver ordet JUL.
Ett år går så fort, det konstaterar vi lite då och då, framför allt
vid de stora högtiderna.

:  /

id den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den
första skattskrivningen, 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:

Jul? Redan?

Ja visst är det fuskigt blir mitt svar då, för så känns det så tacksamt att få göra detta varje dag (sen kan det ju hända att vi planerar, handlar, styr upp och fixar lite inför varje grupp).
På bilderna kan man se ett litet axplock av vad vi sysslat med i
våra barngrupper under Ht-22, det har pysslats, skapats, fikats,
lekts, tävlats, samtalats och varje grupp startas även varje gång
med en andakt utvald och anpassad efter barnen.

Vad är det som händer, HUR kan tiden gå så fort?
Det måste betyda att vi har för himla kul tillsammans med alla
barn, ungdomar och föräldrar varje vecka!

Vår öppna barnverksamhet Stor och
Liten är i gång som aldrig förr med
mycket familjer på besök varje vecka,
så roligt! Även där leker, pysslar, samtalar,
sjunger och fikar vi.

Vi är så tacksamma att få möta alla härliga goa familjer, barn och ungdomar i lek, pyssel, utvecklande
samtal fantastiskt roliga tankar och idéer. Vi jobbar
stenhårt för att möta alla på individnivå och anpassa
så grupperna skall passa så många som möjligt!

Välkommen till oss!
Stor & Liten

Även pysselkören och Voices har haft fullt
upp med övningar inför delaktighet under
familjegudstjänsterna och övning inför
musikalen Festen och Lucia.

Ibland får man frågan av framför allt barnen men
även en och annan förälder -Vad jobbar du med när
du inte är här? När vi då svarar att detta faktiskt är vårt jobb brukar det låta ur barnens munnar – vaaaaaaaa? Jobbar du med att
leka och pyssla?

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)

Vi vill passa på att önska er alla en fröjdefull jul och ett riktigt gott nytt år!
Hälsningar Helen & Nathalie

Onsdagsklubben

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

Onsdagar kl 13.30-14.30
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
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.

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.

Datum att hålla koll på!

Familjegudstjänst med Luciatåg
Söndag 11 december 2022
Svarttorps Kyrka.

Gruppstart = vecka 5 2023
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Ungdomsgruppen

Foto: Henrik Jonason

Familjegudstjänst med Bibelutdelning för barn födda 2019
Söndag 5 februari
i Svarttorps Kyrka.

Barnkörerna
Vi träffas i Lekeryds församlingshem.
Kontakt och info:
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

(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.
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Ljusbärare i Järsnäs och Lekeryd

Foton: Henrik Jonason

Järsnäs ljusbärare
Lagom till Allhelgonahelgen satte
vi upp nya ljusbärare till Järsnäs
och Lekeryds kyrkogårdar. Dessa
är tillverkade av Niklas Eklund i
Vireda för att användas att ställa
minnesljus i vid såväl Allhelgona
som vid andra tider på året.
Ljusbärarna skyddar mot vind
då de är inglasade. Ljushållarna
har hållare och en skiva som är
vridbara, så att man kan komma

Lekeryds ljusbärare
åt att sätta sitt in sitt ljus genom
glasluckan.
Då vi försöker att hålla det fint i
våra minnslunder, så ber vi er att
smycka endast med snittblommor
och ljus på avsedd plats.
Vi har också lagt nytt bättre grus
på gångarna på Svarttorps gamla
kyrkogård för att öka tillgängligheten, se nedan.

Nya
grusgångar
på gamla
kyrkogården
i Svarttorp!

Många vill tända ljus för nära och
kära som har begravts på annan
ort och då kan det vara fint att
kunna ställa ljus skyddat för väder
och vind.
Vi hoppas att de skall vara till
välsignelse i uppgiften att minnas
och sprida ljus i sorgen.
Vi tänder ljus i mörkret till minne av
dem som gått före.

Behöver du någon
att tala med?

Foto: Jonas Pettersson

Nu har vi förbättrat grusgångarna på Svarttorps gamla kyrkogård med nytt fint grus och
kanter.
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I dessa oroliga tider väcks
många tankar och man kan behöva dela dem med någon. Här i
Lekeryds församling finns vi om
du vill tala med någon.
Präster har själavårdssamtal och
bikt och har absolut tystnadsplikt. Se mer här: https://www.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard
Du kan också tala med någon av
oss andra här i personalen.
Du hittar  kontaktuppgifter
under personal på sista sidan.
Sköt om dig och Gud välsigne
och bevare dig!

Något som hör julmyset till brukar vara julkola.
Här får du ett enkelt recept, men glöm inte en portion
tålamod... ;)

Gör så här:
Blanda ingredienserna i en tjockbottnad kastrull och koka
upp för att sedan låta allt koka på svag värme tills kulprovet är bra. Häll upp i en bakplåtsklädd form och skär
kolan när den svalnat något i lagom stora bitar. Slå sedan
gärna in kolorna i smörpapper och dekorerar kanske med
lite snöre runt ändarna. Klart!

Du behöver:

Foto: Johanna Rosén /Ikon

•

3 msk kakao

•

2 dl socker

•

2 dl ljus sirap

•

3 dl grädde
11

Foto: henrik Jonason

Å

ret 2022 läggs till handlingarna den 31 december kl 23.59
Det är i rörelsen livet avslöjas, det vet alla som har vistats
Ett år som vi nog inte riktigt kunnat ana.
nära döden.
Jag tror de flesta av oss känner en viss matthet.
Temat för Nyårsdagens texter är ”I Jesu namn”. Att göra
Det behöver knappast nämnas så mycket om vad som hänt
något i någons namn, är att agera i dennes kraft.
de senaste åren…
Jesus säger om sig själv i avskedstalet (Joh 14):
Vad skall 2023 medföra? Många av oss längtar nog trots
”Jag är vägen, sanningen och livet".
allt efter någon form av förutsägbarhet. Att det skall vara
I detta ligger livet. Jesus, Gud, är i ständig rörelse genom
som förr. Det var bättre och tryggare förr, och så vidare.
tid och rum. Han låter sig inte begränsas av våra uppfattMen var det bättre? Var det tryggare förr? Många skulle
ningar om gränser, folkslag, tider och dimensioner. Jesu
nog tveklöst säga ja. Och vissa saker kanske var det, men
kärlek rör sig genom alla gränser. Hela sanningen låter sig
långt ifrån alla, skulle jag påstå.
inte ses ur en enda vinkel, en enda tid, ur en enda människas perspektiv, en enda dimension. Den kan bara ses tillsamVi som är lite äldre numera, kan kanske vagt minnas kalla
mans, när man väljer att se med kärlekens
kriget, ubåtsincidenten 1981, terrorism, HIV,
och barmhärtighetens ögon på varandra;
Jesus har barnen som förebild:
Palmemordet, Tjernobyl, Sovjets sammanSå är vi, fastän många, en enda kropp.
brott, lasermannen, 911, Irakkrigen och
Få barn gillar att sitta still.
Ty alla får vi del av ett och samma bröd. 		
Ebola. Bara för att nämna några orosmoDe vill gärna röra sig och
Jesus Kristus.
ment...
upptäcka nya saker.
Vi är ett folk på vandring står det i psalm
Jag minns forfarande dessa väldigt tydligt.
De vill leva nära livet!
298. Kyrkan är ständigt på vandring, på
Hur världsläget och läget i landet kändes
Vägen, i Sanningen och i Livet.
väldigt osäkert och till och med hotande.
Kyrkan
förändras
ständigt i sitt uttryck genom nya generaVi glömmer att det som var stora orosmoment förr,
tioner
på
väg.
En
kyrka
som vill vara statisk upphör, tänker
nu känns ”tryggt”, för att det lagts bakom oss.
jag, vara kyrka. För då står man kvar i det som är tryggt,
Vi ”vet” hur det gick, på gott och ont.
men fånget och kanske dött. En god vän till mig hade deÅrets händelser är fortfarande levande för oss. Det kan i
visen: ”att lära sig att leva med förändringen som tillstånd”.
högsta grad forfarande påverka vår framtid.
Med andra ord; att lära sig att livet lever och rör sig och är
Men framtiden är okänd. För en del är det skrämmande,
till i Gud.
för andra är det ett spännande äventyr. För andra är det en
Livet är nu och framåt längs Vägen. Låt oss vandra vidare
möjlighet till förändring.
in i 2023 i Jesu namn!
Och där är vi. I spänningsfältet mellan det trygga, gamla
vanliga, och längtan efter förändring till något bättre.
Med tillönskan om ett Gott Nytt 2023!
Vi blir aldrig nöjda.
Hälsningar km Henrik Jonason
Mitt i detta är livet. Jag vill påstå, att utan förändring, inget
liv. När något är statiskt, inte förändras, då finns det inget liv.

Här är vi som arbetar i Lekeryds församling!
Kyrkoskrivare

Vaktmästare

Camilla Walkendorff		
036-858 80
camilla.walkendorff@svenskakyrkan.se

Ann Klint 		
036-803 93
ann.klint@svenskakyrkan.se

Administratör

kansli och städ

Församlingsassistent

Vaktmästare

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

Jonas Pettersson
036-858 88
jonas.pettersson2@svenskakyrkan.se

för barn, familj & ungdom

Arbetsledande vaktmästare

Församlingsassistent

Vaktmästare
Svarttorp

för barn, familj & ungdom

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

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

Ekonom

Vaktmästare

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

Järsnäs

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

Musiker

Präst

Magnus Åström
036-858 83
magnus.astrom@svenskakyrkan.se

kaplan för barn, familj
& ungdom

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

Musiker

Tillförordnad kyrkoherde

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

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

Vik Diakoniassistent

Suzanne Alstermark Rosenqvist
036 – 858 89
suzanne.rosenqvist@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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