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Kyrkfönstret

Vill Du göra ett klipp ?
I våra brevlådor och i våra tidningar matas
vi med erbjudanden som vill ge sken av att
vara riktigt förmånliga. Det är extrapriser
och rabatter som är rena klippet för oss
konsumenter. Vi lockas nog lite till mans
av alla dessa erbjudanden, för alla vill vi
känna att vi kommit ”billigt” undan när vi
har gjort en affär.
Nu upplever vi fastetiden. Vi uppmanas att
vandra med Jesus upp till Jerusalem för att vara
med vid korsfästelsen och Uppståndelsen. Vad
betyder det då att vi i tro och liv vandrar med
Jesus upp till Jerusalem? Jesus är Guds Son och
bärare av det liv som både Fadern och den helige Ande har. När han föds och blir människa
i det enkla stallet i Betlehem, är det en del av
Guds frälsningsplan för oss människor.
Han lever här för att dö. När Jesus börjar gå vägen
upp till Jerusalem så vet Jesus hur det ska sluta
och Han vet också varför Han måste dö.
Han dör för att vi ska leva. Vi som var bundna av
synden och döden blir genom Jesu död försonade och upprättade. Det liv som visar sig vara
starkare än döden blir vårt genom dopet och
tron. Vi som tidigare levde utan hopp får nu
genom Jesus seger på korset del av de liv som
aldrig kan dö. Så kan vi nalkas döden och veta:
Den har ingen makt över oss. Det finns en
framtid bortom graven. Här gör vi livets stora
”klipp” och slipper till och med betala. Jesus
betalar med sitt liv, ”billigare” kan det inte bli
för oss.

Så kan jag citera Rainer Haak när han skriver:
”Jag är så glad att det finns en som tycker att
min väg är betydelsefull. Det tyckte han redan
innan jag började gå den. Och fortfarande
tycker han det, och kommer alltid att göra det.
Jag är så glad att det finns en som redan har
gått den vägen - medan han tänkte på mig!
Jag är så glad att han har erfarenhet av alla
mänskliga djup och att han hela tiden visste att
han kom från Gud och skulle återvända till honom. Jag är så glad att han gick sin väg till det
bittra slutet, till korset. Och jag är så glad att
vägen inte tog slut där, utan att något helt nytt
började. Jag är så glad att det finns en som har
gått före och som nu går med oss - han som
säger om sig själv: Jag är Vägen, Sanningen och
Livet.”
Välkommen med på vägen upp till Golgata för
att vi skall leva!
		



Hälsningar i Faste- och Påsktid
Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Berga

Morgonbön i kyrkan
Vi har nyligen börjat med en enkel morgonbön i Berga
kyrka på torsdagar kl 9.00. Vi sitter längst fram till höger.
Du är välkommen till en stilla stund då vi hämtar kraft i
bönen inför Guds ansikte. Vi ber för vår församling och
för det som känns angeläget i våra liv.

Brödauktion 12 mars
Syföreningen Allmänt Väl inbjuder till brödauktion, lördagen den 12 mars kl 14.00 i Berga församlingshem.
Utropare Olle Linnér. Kaffeservering. Andakt Fyhrlund.

Fresh Air och körer 13 mars kl 17 i Berga kyrka

Familjefest för alla
Boka in söndagen den 12/6 kl 16.00 då vi har stor familjefest vid Vittaryds församlingshem. Youngsters från Oas-rörelsen och Varberg spelar och sjunger från scenen. Det blir
hoppborg, minigolf m.m. Festen är också en våravslutning
för Messy church! Alla är välkomna!!

Februari

28	3 i fastan 11 Mässa. JÅC.

Mars

6 Midfasto 11 Mässa. JÅC.
13	 J M Beb 17 Musikgtj. SÅF
Fresh Air och körer.
20 Palmsön 11 Mässa. JÅC.
Ungdomskör.
24 Skärtor 19 Mässa. JÅC
25 Långfre 11 Gudstjänst.
JÅC. Kyrkokören.
27 Påskd 11 Mässa. SÅF.
Alla körerna.
28 Annd påsk 17 Påskmusikal
SÅF. Barn-ungdomskörer.

April

Födelsedagsuppvaktningar i Berga
församling Det är alltid trevligt att få dela glädjen
med dem som fyller år och det vill vi gärna fortsätta
göra. Men istället för att gå hem till var och en, så vill
vi i år bjuda in till fest i Berga församlingshem.
Därför kan ni som fyller 80 och 85 år under 2016, med
respektive, förvänta er en inbjudan som i år blir på
Pingstdagen den 15 maj. Vi börjar i kyrkan kl 11 och
med fortsättning i församlingshemmet.

Skulle ni inte kunna komma, men ändå gärna vill ha ett
besök, så kommer vi gärna och hälsar på.
När det gäller alla som fyller 90, 95 och 100 år och
uppåt är det ingen förändring, utan vi försöker komma
på födelsedagen eller dag som ligger nära den.
Med hälsning till våra jubilarer 2016
Sven-Åke Fyhrlund

3	2 i påsk 11 Mässa. JÅC.
10	3 i påsk 11 Mässa. JE.
17 4 i påsk 11 Fam.gudstj. JÅC
24 5 i påsk 11 Mässa JÅC.
Ungdomskör.

Maj

1
5
8
15

Bönsönd 11 Mässa. SÅF.
Kristi himm 11 Mässa. JE.
S f pingst 11 Mässa. JE.
Pingstd 11 Mässa. JÅC.
Kyrkokören.
16 Ann pingst 18 Gudstjänst i
kapellet. JE.
22	 Hel Tref 17 Människan och
skapelsen. Mässa, körer, solister, se annons.

29 1 e Tref 16 Familjegtj. SÅF.
Barn- och ungdomskörer.
JÅC = Jan-Åke Carlsson
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

alla sön- och helgdagar
ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för ev ändringar.



Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Bolmsö

Konsert för Erikshjälpen
Lars Mörlid och Peter Sandvall var inbjudna till Bolmsö kyrka
för en sång- och musikgudstjänst på kyndelsmässodagen.
Kyrkan var ganska välfylld och vi fick uppleva en gudstjänst
där sångerna utstrålade inlevelse och engagemang både för den
kristna tron och Erikshjälpens arbete.
En kollekt för Erikshjälpens arbete i Libanon togs upp, vilket
resulterade i dryga 5000 kronor. De pengar kommer till stor
användning i arbetet bland flyktingar och krigströtta familjer.

Februari

28	3 i fastan 11.30 Mässa. SÅF.
Kyrkokören.

Mars

6 Midfasto, se Tannåker.
13	 J M Beb 11 Mässa. SÅF
20 Palmsön 11, se Tannåker.
24 Skärtor 18 Mässa. SÅF
25 Långfre 9.30 Gudstj. SÅF.
27 Påskd 11 Mässa JÅC.
Kyrkokören.
28 Annd påsk, se Berga.

April

3	2 i påsk 16 Musikgudstj.
Wernamo storband.
10	3 i påsk 18 Mässa. JE.
17 4 i påsk, se Tannåker.
24 5 i påsk 14 Mässa SÅF.

Maj

1 Bönsönd, se Tannåker.
5 Kristi himm, se Berga.
8 S f pingst 16 Ekumenisk
gudstjänst. JE.
15 Pingstd 9.30 Gudstj. SÅF.
16 Ann pingst, se Berga.
22	Hel Tref, se Berga.
29 1 e Tref, se Tannåker.

Storbandskonsert i Bolmsö kyrka
Lördagen den 2 april kl 16 kommer Wernamo Storband till
Bolmsö kyrka för en konsert. Storbandet består av 20-tal musiker under ledning av Markus Persson.
Varje år försöker bandet förlägga någon av sina konserter i en
kyrka och nu blir det Bolmsö som får lyssna på riktig storbandsmusik. Kyrkolokaler med sin fina akustik lämpar sig
mycket väl för sådan musik och vi kommer att få en högtidsstund.

DU BEHÖVS I FASTEKAMPANJEN 2016

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Det finns mat till alla. Ändå får 795 miljoner människor
inte tillräckligt med mat. Det är oacceptabelt! Svenska
kyrkan arbetar för allas rätt till mat. Var med och bidra!
foto: magnus aronson/ikon

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
JÅC = Jan-Åke Carlsson

– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som ofta äter
för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens
resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor!

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Swisha valfritt belopp till 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Tannåker

Möte med Ulla Söderberg
Ulla Söderberg tillhör den allra
trognaste gruppen av kyrkobesökare i Tannåker. Om hon inte
deltar i söndagens högmässa så
brukar jag säga att antingen är
hon sjuk eller så är hon bortrest.
Därför tyckte jag att det var
intressant att samtala med Ulla
om kyrkan.
Ulla är född och uppvuxen i Jönköping och yngst av fyra syskon.
Pappa som hette Oscar Ödquist
var präst i Kristina församling
hela livet. Därför blev kyrkan en naturlig plats att besöka. Den
barnverksamhet som fanns var söndagsskolan. Den var alltid före
högmässan. Så först var det söndagsskola och efter en liten paus
var det dags att följa med mamma till högmässan. Söndagen var
helig.
Två minnen från söndagsskolan. Där fick man klistermärken att
klistra in i söndagsskolboken och så den lille negerpojken. När vi
la en slant i hans hand stoppade han slanten i munnen. Båda dessa
saker tyckte vi som barn var spännande.
I Kristina kyrka var det mamma som hade ansvaret för blommorna till gudstjänsterna. På lördagen följde jag ofta med mamma
för att se mamma arrangera blommorna på altaret.
Konfirmationen var viktig för Ulla. Hon konfirmerades av sin
pappa och han var både pedagogisk och humoristisk vilket gjorde
att kunskaperna blev mer lättillgängliga.
Har du gått i kyrkan hela livet? Jag har räknat ut att jag flyttat 17
gånger i livet och med undantag för åren när pojkarna var små
har jag alltid haft min plats i kyrkan. Kyrkan betyder allt för mig.
Utan gudstjänst är det ingen riktig söndag. Kyrkans budskap är
upplyftande och ger ljus och innehåll åt livet.
Hur var gudstjänstdeltagandet i din barndoms Jönköping? Som
regel var det 300-400 personer i högmässan. Nu är det ju mycket
mindre deltagande. Det tror Ulla beror på att man förr hade
morgonbön och kristendomsundervisning i skolan. Det är visserligen viktigt att läsa om andra religioner, men det som är viktigast
är ändå att lära sig mer om sin egen tro. Då kan man också möta
andra trosbekännare utan att känna sig hotad.
Sedan skulle man kunna ha mer sång och musik utan att ändra
gudstjänstformen. Det är också viktigt att de som är förtroendevalda och intresserade av kyrkan deltar aktivt i kyrkans gudstjänstliv.
Så säger Ulla Söderberg med sin livslånga förankring i kyrka och
gudstjänstliv. Vi hoppas att hon ska ha hälsa som gör det möjligt
för henne att fortsätta fira gudstjänst, till glädje för sig själv och
för oss alla som får möta henne.
Tack för pratstunden Ulla!
Sven-Åke Fyhrlund

Februari

28	3 i fastan, se Bolmsö.

Mars

6
13	
20
24
25
27
28

Midfast 16 Messygudstj. JE
J M Beb, se Bolmsö.
Palmsön 11 Mässa. SÅF.
Skärtors, se Bolmsö.
Långfre 11 Gudstjänst. SÅF.
Påskd 9.30 Gudstjänst. SÅF
Annd påsk, se Berga.

April

3	2 i påsk 14 Mässa. SÅF.
10	3 i påsk, se Bolmsö.
17 4 i påsk 16 Musikgtj. SÅF.
Fresh Air.
24 5 i påsk, se Bolmsö.

Maj
1
5
8
15

Bönsönd 9.30 Gudstj. SÅF.
Kristi himm, se Berga.
S f pingst, se Bolmsö.
Pingstd 11 Mässa. SÅF.
Kyrkokören.
16 Ann pingst, se Berga.
22	 Hel Tref, se Berga.
29 1 e Tref 16 Messygudstj. JE.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Dörarp

Kyrkfrukost i Dörarp
Söndagen den 13 mars serveras
kyrkfrukost i Dörarps församlingshem. Frukosten står klar från kl 9.30.
Därefter firas mässa i kyrkan under
ledning av Jörgen Eklund. Barnkören medverkar.
Välkomna! Dörarps församlingsråd

Februari

28	3 i fastan 9.30 Mässa. SÅF.

Mars

6 Midfasto, se Vittaryd.
13	 J M Beb 11 Mässa. JE.		
Barnkören. Kyrkfrukost
från 9.30.
20 Palmsön, se Vittaryd.
24 Skärtor 19 Mässa. JE
25 Långfre 9.30 Gudstj. JE.
27 Påskd 11 Mässa JE. Kören.
28 Annd påsk, se Berga.

April

3	2 i påsk, se Vittaryd.
10	3 i påsk 9.30 Gudstj. JE.
17 4 i påsk, se Vittaryd.
24 5 i påsk 18 Musikgtj. SÅF.
Mari G och Olles körer.

Maj

1 Bönsönd, se Vittaryd.
5 Kristi himm 8 Gökotta. JE.
8 S f pingst 9.30 Gudstj. JE
15 Pingstd 9.30 Gudstjt. JE.
16 Ann pingst, se Berga.
22	 Hel Tref, se Berga.
29 1 e Tref, se Vittaryd.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Visafton i Dörarps församlingshem
Fredagen den 1 april kl. 18.30

Börje Axelsson och Göran Svensson från Lagan sjunger
och spelar sånger och visor i Dörarps församlingshem.
Det blir även kaffeservering, lotterier och andakt.

Dörarps järnkors bär på sällsynt information
På östra sidan av Dörarps kyrkogård står det tre järnkors från
slutet av 1800-talet. Järnkors från denna tid finns på många kyrkogårdar men korsen i Dörarp bär på sällsynt information om
sitt ursprung.
Längst ner på baksidan kan vi utläsa att det är Åminne bruk
som tillverkat korsen. Brukets historia sträcker sig från 1800talets början fram till 1990-talet då det lades ner. Under denna
långa tidsperiod tillverkades mängder av olika föremål. När vi
informerade Åminne bruksmuseum om järnkorsen på Dörarps
kyrkogård var det en okänd information för dem. Hur länge och
hur många kors bruket har
tillverkat vet man i dagsläget
inte.
Vi vet att förutom de tre
korsen i Dörarp så finns det
ytterligare ett kors i Ljungby
och alla är ifrån slutet av
1800-talet. Bruket i Åminne
använde sig av sjömalm som
helt och hållet togs upp med
handkraft från Vidöstern för
att sen bearbetas i masugnen till tackjärn och därefter
användas till olika produkter
som till exempel järnkorsen i
Dörarp.
Krister Ljungberg

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Vittaryd

Nostalgi från Vittaryds församling

Februari

28	3 i fastan, se Dörarp.

Mars

Jultallrik med kyrkorådet i Vittaryd 1998. Här väntar
man på ris à la maltan. Från vänster Yvonne Carlsson, Ruth Danemalm, Folke Andersson, John Danemalm, Magnus Sjögren och Kjell Salomonsson.

6
13	
20
24
25
27

Midfasto 14 Gudstj. JE.
J M Beb, se Dörarp.
Palmsön 9.30 Gudstj. SÅF.
Skärtor, se Dörarp.
Långfre 11 Gudstjänst. JE.
Påskd 9.30 Mässa JE. 		
Kyrkokören.
28 Annd påsk, se Berga.

April

3	2 i påsk 9.30 Gudstj. SÅF.
10	3 i påsk, se Dörarp.
17 4 i påsk 9.30 Mässa. JE.
Barnkören.
24 5 i påsk, se Dörarp.

Maj

Damerna dukar upp de medhavda godsakerna (knytis).
Från vänster Astrid Andersson, Ruth Danemalm och
Ulla Linnér.
Foto: Jan Carlsson

Pilgrimsvandringar under våren
Onsdagen den 4/5 kl. 18.00

Samling vid Jonsboda missionshus.
Tisdagen den 10/5 kl. 18.00
Samling Dörarps församlingshem.
Torsdagen den 26/5 kl. 18.00
Samling hos Stig-Evert Pettersson, Torlarp.

1
5
8
15

Bönsönd 11 Mässa. JE.
Kristi himm, se Dörarp.
S f pingst, se Dörarp.
Pingstd 11 Mässa med
konfirmation. JE.
16 Ann pingst, se Berga.
22	 Hel Tref, se Berga.
29 1 e Tref 14 Mässa. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

Vandringarna är ungefär 6 km och farten är lugn med
stopp, medtag fika. Välkomna!



Kyrkfönstret

BARN OCH UNGDOM

Äntligen är verksamheterna i full gång efter
juluppehållet, nu väntar vi på våren. Under
tiden vi väntar på våren med blommor och allt
vad det innebär så fyller vi verksamheterna med
roliga aktiviteter.
Måndagsgruppen. Schemat bjuder på blandad kompott med allt från himmel och jord,
bland annat så firade vi alla hjärtans dag med
mycket kärlek. Barnen fick måla egna askar,
när askarna torkat fick barnen skriva snälla och
uppmuntrande saker för att lägga i varandras
askar. Med spänningen på topp inför läsandet
av lapparna kastade sig barnen över askarna när
de skulle gå hem.
Ungdomsgruppen. Med fredagsmys som
uppstart och en följande onsdag med planering
så känns det nu som att terminen äntligen har
startat. Första onsdagen bjöd på soffhäng och
planering, med flera idéer och entusiastiska
ungdomar så börjar nu schemat växa fram. Gameshow, bibelkampen och matlagningstävling
är några av saker som står med på schemat.
Tillsammans i de olika grupperna får vi möta
Jesus på så många olika sätt, genom andakt,
samtal, gudstjänst och sång. Under andakterna
på måndagsgruppen så läser vi just nu boken
Alice, Leo och pärlorna, en vandring genom
frälsarkransen och samtalet med Gud.

Barnläger i församlingshemmet
Med kudde, täcke och gottepåse i högsta hugg
kommer församlingshemmet, helgen 16-17
april, intas av ett helt gäng barn. Vi ska äta,
pyssla, sjunga, leka och sova tillsammans och
alla barn i våra verksamheter är välkomna att
anmäla sig, vi hoppas på ett gott gäng.
Barnen ska få chansen att upptäcka församlingshemmet och kyrkan i ett nytt sammanhang tillsammans med oss. Det kommer att
bli ett litet äventyr. Vi kommer även göra ett
drama där man som barn kan medverka stort
som litet.
Dramat visar vi sedan upp på familjegudstjänsten i Berga kyrka på söndagen kl 11, en gudstjänst för stora och små.
			
Marina Andersson

Påskmusikal i Berga
På annandag påsk den 28
mars kl 17 blir det sammanlyst gudstjänst i Berga kyrka.
Då framförs en påskmusikal
av Barn- och ungdomskörerna under ledning av Marie
Hydbring. Gudstjänsten leds
av S-Å Fyhrlund.



Kyrkfönstret

Symboler är hemligheter...
Livet blir mycket rikare med högtider och traditioner.
Julen ligger bakom oss. Det är nog den högtid som är förknippad med flest seder. Kanske för många, tycker en del.
De kan skymma det väsentliga innehållet i högtiden, men
deras uppgift är att lyfta fram något perspektiv. Nu befinner vi oss i fastan, den långa förberedelsetiden till Påsken.
Varken fasten eller påsken har på långt när så många traditioner som Advent och Jul. Men låt oss beröra några.
En del traditioner är gamla, en del försvinner och nya kommer
i deras ställe. Förr i tiden hade man mer ris, alltså kvistar, som
man satte in för att göra det fint i huset. Då hade man inte den
tillgång på blommor som vi nu har året runt. Vi har tre slags
ris. Oftast talar vi om björkris. Fasteriset skulle inte sättas i
vatten. Det skulle påminna om att Jesus blev slagen. Förr i tiden
slog man faktiskt både barn och tjänstefolk med ris och påkar. Fasteriset skulle ha violetta fjädrar för att markera fastans
allvarliga karaktär. Fastlagsriset däremot skulle ha alla möjliga
färger och påminde om fastlagen, den korta tid före fastan då
man festade. Från denna tid härstammar också fastlagsbullen
eller fettisdagsbullen, en lyx förr i tiden. Och den är fortfarande smaskigt god, eller vad tycker du? Påskriset skulle vara
lite utslaget, grönt och påminner om livet som vann på korset.
Fjädrarna ska vara gula, ett ris som ger oss en glimt av uppståndelsens glädje.
Kalken, bägaren med vin, påminner om Skärtorsdagens kväll,
då Jesus instiftade en ny måltid. När de hade ätit påskalammet
börjar Jesus om och uppmanar apostlarna att ofta fira Herrens
nattvard till dess att han kommer tillbaka. Han ger dem bröd
och vin, en helig måltid, som innehåller honom själv. Kristi
kropp, för dig utgiven får vi höra, när vi tar emot brödet.
Kristi blod, för dig utgjutet, när vi får del av vinet.
Tuppen, som ofta syns på kyrktornen, påminner om den högmodige Petrus, som lovade att aldrig svika Jesus, men som på
natten mellan skärtorsdag och långfredag förnekar honom tre
gånger. Efter sista gången gol en tupp och då mindes Petrus
att Jesus hade förutsagt hans svaghet och han gick ut och grät
bittert.
Ägget är nog den vanligaste påsksymbolen. På våren, då vi firar
påsk, kommer ljuset tillbaka och hönorna värpte då fler ägg.
Idag är ljuset konstant och därför producerar de lika många ägg
oberoende av årstid. Men ägget är framför allt en livets symbol.
Allt liv kommer från ägg och ibland har man till och med sagt
att den lilla kycklingen som knackar hål på skalet är en härlig
bild
för hur Jesus bröt sig ut ur graven och besegrade döden.
					
				
Jan-åke Carlsson



Kyrkfönstret

Människan och skapelsen 22 maj i Berga
Människan och skapelsen kallas också ”Dansbandsmässan”. Den
är skriven av Bert Månson och hade premiär i maj 1993 i Växjö
domkyrka.med Lena Eriksson som sångsolist.
Materialet var inför premiären mestadels nyskrivet. Texterna
skrevs av vår förre biskop i Växjö stift Jan Arvid Hellström.
1999 kom det till några delar för att göra gudstjänsten till mässa,
med mässpartier och några nattvardssånger, där den mest kända
har blivit ”Hör mina ord”.
Det har ganska länge funnits en önskan om att vi skulle få
framföra denna fantastiska mässa och nu blir det av tillsammans
med upphovsmannen själv. Bert Månsson, piano/synth, Ingemar
Nordström, saxofon och Yvonne Thuvesson-Rosenqvist, solist
tillsammans med kyrkokörerna i pastoratet.

Berga pastorats framtid
Hur ska Berga pastorat se ut efter kyrkovalet 2017?
Ska det fortfarande vara fem församlingar?
Behöver vi alla lokaler?
Dessa frågor bör vi tänka över i god tid, redan
under våren 2016. Med tanke på hur det ser
ut i våra kyrkor under gudstjänsterna, antalet
gudstjänstbesökare, intresset från våra församlingmedlemmar om en levande kyrklig gemenskap.
Jag har aldrig varit någon förkämpe för sammanslagningar men sanningen hinner ifatt
både mig och andra församlingskramare.
Givetvis ska församlingsverksamheten fortsätta med gudstjänster, sommarkyrkor, sång- och
musikgudstjänster, familjegudstjänster och vi
får inte glömma den diakonala verksamheten.
Om vi samlar resurerna både med personal
och lekmän samt de förtroendevalda i pastoratet och har ett gemensamt tänk när det
gäller verksamheten i pastoratet, så tror jag att
församlingsmedlemmarna känner att vi vill
allas bästa, att vi använder resurserna på ett
bättre sätt.
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Vi måste i god tid ställa oss frågan, får vi ihop
ett aktivt församlingsråd? Har vi kyrkvärdar
som vill engagera sig?
Jag är medveten om att jag får ordentligt mothugg i det jag har uttryckt här, men rannsaka
er själva och er församling. Hur står det till?
Det lämpligaste vore att man ordnar ett församlingsmöte i varje församling och vågar ta
en sund disskusion med församlingsmedlemmarna. Därefter bör alla församlingsråden
samlas och fortsätta den disskusionen. Detta
bör göras innan sommaren.
Vill ni undersöka hur andra har gjort och effekterna av vad som gjorts så ta kontakt med
Alvesta pastorat eller Södra Ljunga pastorat.
Det jag har uttryckt här är av omtanke för
församlingarna i Berga pastorat och medlemmarna i Svenska kyrkan. Vi har nämligen ett
uppdrag, det är att sprida evangelium. Gör vi
det på det mest effektiva sättet som vi är organiserade i dag?
			
Bruno Edgarsson
Ordförande i Bolmsö församlingsråd

Kyrkfönstret

- för allas rätt till mat!
Under fastan har vi i Svenska kyrkan en
kampanj då tänker lite extra på dem som
har det svårt ute i världen. Vi försöker
samla in pengar som kan lindra nöden.
Svenska Kyrkans internationella arbete har
många projekt för detta. Ett projekt heter
MATRÄTTEN
Maträtten – för allas rätt till mat utgår från
varje människas rätt till mat och försörjning.
Rätten till mat är ett av de viktigaste stegen i
hållbar utveckling. Tallriken står för de skålar,
kastruller, sädessäckar och matförråd som för
miljoner människor är tomma för ofta. Symbolen ramas in av en krans av blad för att visa att
vi tillsammans kan förändra framtiden.
Ett projekt vill hjälpa människor på flykt

Svenska kyrkan finns genom ACT-alliansen på
plats i stora flyktinglägren som Za’atari i Jordanien och Dadaab och Kakuma i Kenya. Vi
arbetar både med internflyktingar och syriska
flyktingar i Irak.
För de människor som riskerar allt och beger
sig på den farliga resan till Europa ger vi stöd
till partners i Grekland, Serbien, Makedonien
och Ungern. Vi har också sänt ut egen personal som utbildar våra partners inom psykosocialt stöd, ett område som Svenska kyrkan har
specialkompetens inom.
Stödet anpassas efter de behov som finns för
flyktingarna i de olika regionerna, men behoven är omfattande och situationen förändras
ständigt. Genom vår lokala närvaro är vi där
och hör direkt från människorna det berör
- och kan snabbt agera när nya omständigheter uppstår. Parallellt arbetar vi också med
att informera och påverka makthavare, både i
Sverige och internationellt.
Det här gör Svenska kyrkan just nu i flyktingkrisen!
I akuta skeden, exempelvis då människor
befinner sig på flykt bidrar vi med:
• Tak över huvudet, madrasser och skydd
• Psykosocialt stöd (samtal och aktiviteter
för bearbetning av svåra upplevelser)
• Mat och rent vatten. Varma filtar, kläder 		
och skor
• Hygienartiklar och babypaket

Krig, oroligheter, fattigdom och klimatförändringar driver miljontals människor på flykt!
Ett fåtal lyckas ta sig till Europa, men de allra
flesta är kvar i de direkta närområdena. Svenska kyrkan finns på plats längs hela flyktvägen.

I flyktingläger som människor bor i under
en längre tid arbetar vi även med:
• att bygga skolor och ge skolmaterial
• bygga toaletter och duschar
• skapa meningsfulla möten och aktiviteter
• fosterfamiljprogram för utsatta och ensam
kommande flyktingbarn
• skapa en bättre livssituation för äldre och 		
handikappade
• utbildning i barns rättigheter och samtal 		
kring fredsbyggande.
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Döpta
Berga kyrka
Frans Gunnar Vikman, Kalmar

Pastorsexpedition
Berga, Bolmsö, Tannåkers, Vittaryds och
Dörarps församlingar
Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN
Exp måndag-fredag 09.00-11.00. Tel 0372-358 50
E-post: berga.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/bergapastorat

I församlingshemmet finns:
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47, (070-2653121)
Km Jörgen Eklund 358 53, (070-6061502)
Km Jan-Åke Carlsson 070-3664491
Kantor Marie S Hydbring 358 55 (070-2075062),
bost 353 38
Kantor Mari Gustavsson 358 48 (072-5153200)
Förvaltn.ass Liselott Johansson 358 50, bost 354 41
Kamrersass Monica Storm 358 52, bost 320 20
Förs.hemsvärd Carina Heverius 358 54, bost 812 96
Förs.ass Elionor Strömgren 358 56, bost 306 71
Ungdomsledare Marina Andersson 076-11 20 003

Berga

Berga kyrka 358 59
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Km Jan-Åke Carlsson 070-3664491
Kantor Marie S Hydbring 358 55, bost 353 38

Bolmsö

Församlingshem tel 911 20
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

Tannåker

Församlingshem tel 931 15
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

Vittaryd

Församlingshem tel 701 93
Km Jörgen Eklund 358 53 (070-6061502)
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Dörarp

Församlingshem tel 320 69
Km Jörgen Eklund 358 53 (070-6061502)
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Den helige Sigfrids kapell
Cajsa Thyra Amanda Karlsson, Ryssby
Hugo Arvid Karl Sjödal, Guddarp
Bolmsö kyrka
Ellen Emma Alicia Petersson, Sunnaryd
Gabriel Wilhelm Hörberg, Vittaryd
Dörarps kyrka
Leon Axel Wågen Liljemalm, Hallsjö
Alicia Maria Andersson, Toftaholm
Alfons Jörgen Moberg Gustafsson, Toftaholm
Vilgot Erik Tobias Cederholm, Hallsjö
Signe Elsa Britta Elisson, Ljungby

Gåvor via Swish
Swish är en betaltjänst som bankerna tagit fram för
mobiltelefonen. Vill du ge en gåva till den pågående
fasteinsamlingen eller därefter till söndagens vanliga kollekt kan du nu göra detta via Swish. Numret
till Berga församling är

123 056 3452

Kyrkogårdsexpeditioner
Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Tel 358 58, 358 59 (Berga kyrka)
Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh 358 49, bost 0708-93 11 06
Kyrkvaktm. Bengt Andersson 358 58, bost 307 49
Anna-Karin Husberg 358 46
Johannes Bodi 070-25 31 947

Bolmsö

Kyrkvaktm. Kenneth Pettersson tel 358 44, bost 910 71

Dörarp

Kyrkvaktm. Pontus Lööv tel 358 42 , (0730-343046)

Tannåker

Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh tel 358 49, bost 0708-93 11 06

Vittaryd

Kyrkvaktm. Kjell Salomonsson tel 358 45, bost 0371-702 67

Redaktion: Tf kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare),
Jan-Åke Carlsson och Liselott Johansson, layout, foto, m m.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 10/5 -16.

