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Det urgamla kors
Under ökenvandringen drabbades
Israels folk av död som gjorde att
många miste livet. I sin nöd vände de
sig till Gud, han sa: ”Gör er en orm
av koppar. Blir ni biten av en orm
så se upp på kopparormen så får ni
leva”.
Kopparormen är förebilden till Kristi
kors. Israels folk fick erfara hur de genom att se upp på kopparormen blev
räddade till livet.
Fastetiden är en påminnelse för oss alla
om hur Jesus går vägen upp till Golgata
kors och där lider, dör och uppstår för
att ge oss förlåtelse som bevarar oss vid
liv. Därför är det naturligt för evangelisten Johannes att skriva: ”Gud sände inte
sin Son till världen för att döma världen
utan för att världen skulle räddas genom
honom”.
Berga pastorats kyrkor, liksom alla andra
kristna kyrkor vill få oss att upptäcka
förlåtelsen och livet som strömmar från
korset. Det som skyddar, upprättar och
ger hopp.
Under fastetiden 2017 välkomnar jag
därför dig som läser dessa rader att följa
med upp till Golgata kors för att upp-



täcka hur korset är ett livets segertecken
som bevarar oss vid liv och ger oss en
framtid.
Så finns det en sång om korset som följt
mig under hela min prästtid från Anderstorp till Berga och som kommer att göra
det så länge jag kan tänka klart.
			

Sven-Åke Fyhrlund

På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors,
symbolen för smärta och skam.
O jag älskar det kors där vår Herre för oss
blev till döden en smärtornas man.
Jag vill älska det urgamla kors.
I dess kraft skall jag segrande gå.
Jag omfamnar det heliga kors
tills jag segrarens krona skall få.
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Gudstjänsttider
Berga

Kyrkoherdemottagning i Berga kyrka

Februari

26 Fastlsön 11 Mässa. JÅC.

Mars

Under hösten bestämdes det att mottagandet av den nye kyrkoherden skulle ske den 3:e advent i Berga kyrka. Med hjälp
av goda medarbetare, förtroendevalda, körer och instrumentalister blev det en verklig fest!
Efter flera års vikarierande var det en god känsla att veta
vad som gällde framåt. Det blev som det ofta är: När en
dörr öppnas upptäcker man även andra dörrar som man inte
upptäckt tidigare. Med handpåläggningen blev detta konkret
påtagligt liksom att man aldrig är ensam i uppgifter utan får
söka kraften hos Gud och vila i den kärlek som han ger.
Det var också oerhört starkt att få dela den med familjen,
släkt och vänner, ämbetsbröder och er alla i församlingarna
som ytterst gett mig förtroendet.
Jag vill nu tjäna er med de nådegåvor Gud gett mig, i glädje
över allt det som Jesus ständigt ger mig.
Gud välsigne er alla och tack för förtroendet!
					
Sven-Åke Fyhrlund

1 Askonsd 18.30 Mässa i kap
5 1 i fastan 11 Mässa. JÅC.
12	2 i fastan 11 Mässa. SÅF.
19	3 i fastan 11 Mässa. JÅC.
26 J M Beb 11 Mässa. JÅC.

April

2	 5 i fastan 17 Psalmgudstj.
JÅC.
9 Palmsön 11 Mässa. SÅF.
13	 Skärtors 19 Mässa. JÅC
14 Långfre 11 Gudstj. JÅC.
16 Påskd 11 Mässa. JÅC.
17 Annand 17 Gudstjänst. AF.
23	2 i påsk 11 Famgudstj. JÅC
30	3 i påsk 11 Gudstjänst SÅF.

Maj
6

13	
21

BRÖDAUKTION

25

Allmänt Väls Brödauktion i Berga
församl.hem. Utropare Olle Linnér.
Kaffeservering, lotterier, andakt.

28

Lördagen den 11 mars kl 14

VÅFFELCAFÉ

Tisdagen den 21 mars kl 14-16
Våffelcafé i Berga församlingshem.

PSALMGUDSTJÄNST I BERGA KYRKA
Kom och sjung med i våra älskade psalmer
Söndagen den 2 april kl 17.

4 i påsk Lörd 14 Konfirmation med mässa. JÅC.
5 i påsk Lörd 14 Konfirmation med mässa. JÅC.
Bönsön 16 Gudstj. Barnavslutn. SÅF.
Kristi himm, se Dörarp och
Bolmsö.
Sön f pingst 18 Hela kyrkan sjunger. SÅF. Pastoratets körer.

JÅC = Jan-Åke Carlsson
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

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

Februari

26 Fastlsön, se Tannåker.

Mars

5 1 i fastan 9.30 Mässa. HS.
12	2 i fastan, se Tannåker.
19	3 i fastan 18 Gudstj. SÅF.
26 J M Beb, se Tannåker.

April

2	 5 i fastan 11. Mässa. HS.
9 Palmsön, se Tannåker.
13	 Skärtors 20 Mässa. SÅF.
14 Långfre 11 Gudstj. SÅF.
16 Påskd 9.30 Gudstj. SÅF.
17 Annand, se Berga.
23	2 i påsk, se Tannåker.
30	3 i påsk 17 Mässa. SÅF.

Maj

7 4 i påsk, se Tannåker.
14 5 i påsk 9.30 Gudstj. SÅF.
21 Bönsön, se Tannåker.
25 Kristi himm 11 Mässa. SÅF.
28 Sön f pingst, se Tannåker.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
HS = Håkan Sjömar

Kyrkbil

Församlingens julfest
Den sedvanliga julfesten på Bolmsö anordnades på trettondagen.
Vi startade med en gudstjänst
i kyrkan som Rune Bolmblad
ledde och Jonsboda scouter
medverkade med sång. Därefter samlades vi i församlingshemmet vid rikligt dukade
bord. Barnen gick sen tillbaka
till kyrkan där Pernilla Bolin
hade lekar med barnen, de
vuxna “drabbades” av ett
husförhör vilket innebar
skriftliga bibelfrågor som Bruno Edgarsson hade knåpat ihop.
Plötsligt bankade det på dörren och en tomte dök upp med
sin säck som var fylld med godispåsar. Allt detta uppskattades
mycket av den talrika skaran och församlingsrådet fick en stor
eloge för festligheterna.
Samarbetet mellan Bolmsö församling , Jonsboda missionsförsamling och Tannåkers pingstförsamling har fördjupats under
åren och det blir säkert en fortsättning vilket gagnar oss alla
och särskilt ungdomarna.
Bruno Edgarsson

Att komma igen
Annika Östberg satt 28 år i ett amerikanskt fängelse, dömd för
mord. Hennes föreläsningar handlar om att komma tillbaka.
Om att finna hopp och en framtid trots ett mörkt förflutet.
Välkommen att lyssna till Annikas berättelse hur hon fann hopp
i det till synes hopplösa och till slut en framtid med ett förflutet
som borde ha uteslutit det. Och till sist kommit att förstå att det
finns en Gud i allt det som synes vara kaos.
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ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Mamma och madonna
Det är något visst med mamma.
Hon födde mig och det var hos
henne som jag fick mat och
värme. Hon var mig mycket
nära under många år. Oftast
är det också hon som står för
den största delen av fostran. Av
henne fick jag det mesta för att
överleva och utvecklas till en
fungerande människa. Därför
är det inte så underligt att våra
mödrar är betydelsefulla för
oss.
Jesu mor var viktig för Jesus,
men Maria är också viktig för
oss, som vill vara kristna.Hon
blev Kyrkans moder, en moMadonnaskulpturen i Tannåkers
der för alla Guds barn och en
kyrka, tillverkad av Allan Lindförebild för alla troende, till
holm, Oskarshamn.
exempel i mod, kärlek och ömhet. Hon är vårt största helgon. Därför ville man också ha en
bild/skulptur av henne i kyrkorna. I den ortodoxa traditionen
målade man mängder med ikoner med Maria och Jesusbarnet.
I den katolska, som vi också är en del av, gjorde man ofta en
skulptur av madonnan med barnet som placerades på vänster
sida, kvinnosidan i kyrkan. I Tannåker finns en fin madonnabild. Har du upptäckt den? 		
Jan-Åke Carlsson

Prästvikarier
Det har visat sig vara svårt att få sökande till de lediga prästtjänsterna inom kyrkan. I Berga pastorat har vi glädjen att ha
Jan-Åke Carlsson med i vår arbetsgemenskap sedan några år.
Tack Jan-Åke för vad du betyder för oss!
Nu har vi dessutom glädjen att få hälsa Håkan Sjömar välkommen in i vår arbetsgemenskap. Det är ett kärt återseende
för många då Håkan tidigare varit komminister i pastoratet.
Håkan kommer att tjänstgöra vid enstaka tillfällen under
våren för att förhoppningsvis kunna tjänstgöra lite mer under
hösten. Varmt välkommen Håkan in i din nygamla arbetsgemenskap.				
Sven-Åke Fyhrlund

Daglediga Bolmsö- Tannåker

Gudstjänsttider
Tannåker

Februari

26 Fastlsön 11 Mässa. SÅF.

Mars

5 1 i fastan, se Bolmsö.
12	2 i fastan 18 Gudstj. SÅF.
19	3 i fastan, se Bolmsö.
26 J M Beb 11 Mässa. SÅF.

April

2	 5 i fastan, se Bolmsö.
9 Palmsön 9.30 Gudstj. AF.
13	 Skärtors, se Bolmsö.
14 Långfre 9.30 Gudstj. SÅF.
16 Påskd 11 Mässa. SÅF.
17 Annand, se Berga.
23	2 i påsk 9.30 Gudstj. SÅF.
30	3 i påsk, se Bolmsö.

Maj

7
14
21
25
28

4 i påsk 9.30 Gudstj. HS.
5 i påsk, se Bolmsö.
Bönsön 16 Mässa. JÅC.
Kristi himm, se Bolmsö.
Sön f pingst 14 Mässa. SÅF.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JÅC = Jan-Åke Carlsson
HS = Håkan Sjömar
AF = Anders Fall

Kyrkbil

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

14/3 kl 14 Bolmsö - Mari och Olle sjunger och spelar
11/4 kl 14 Tannåker - Krister Ljungberg berättar
9/5 kl 14 Bolmsö - sång och musik med Kånnakören
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Gudstjänsttider
Dörarp

Sångkväll i Dörarps församlingshem
Fredagen den 3 mars kl 19.00
Dörarps församling hälsar välkomna till församlingskväll med sångunderhållning av Wenche och Ove
Stålenbring, ackompanjerade av Lars-Uno Åkesson på
keyboard. Kaffeservering och lotterier.

Februari

26 Fastlsön 9.30 Gudstj. SÅF.

Mars

5 1 i fastan, se Vittaryd.
12	2 i fastan 9.30 Mässa. SÅF.
19	3 i fastan, se Vittaryd.
26 J M Beb, se Vittaryd.

April

2	 5 i fastan 16 Familjegudstjänst. SÅF.
9 Palmsön, se Vittaryd.
13	 Skärtors 18 Mässa. SÅF.
14 Långfre 11 Gudstj. HS.
16 Påskd 18 Gudstj. HS.
17 Annand, se Berga.
23	2 i påsk, se Vittaryd.
30	3 i påsk, se Berga/Bolmsö.

Maj

7
14
21
25

4 i påsk 11 Mässa. HS
5 i påsk, se Vittaryd.
Bönsön 18 Gudstj. JÅC.
Kristi himm 8 Gökotta
Sundet. SÅF.
28 Sön f pingst, se Berga
och Tannåker.

Ove, Wenche och Lars-Uno underhåller i Dörarps församlingshem.

Best of Linus & Mari
Onsdagen den 3 maj kl
19.00
Countrykväll i Dörarps
församlingshem med Linus
Grafström och Mari Gustavsson.

Linus Grafström och Mari
Gustavsson bjuder på country i
Dörarps församlingshem.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
HS = Håkan Sjömar
JÅC = Jan-Åke Carlsson

Kyrkbil

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



Krucifixet på omslagsbilden är från Dörarps kyrka. Kyrkan
uppfördes på 1200-talet och krucifixet som utgör altarprydnad
i korfönstrets nisch är även detta från samma tid. Krucifixet är
ett av flera fantastiska konstskatter som här finns välbevarade
från medeltiden.

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Vittaryd

Invigning av duva
I samband med gudstjänsten
den första advent invigdes
den nytillverkade duvan i Vittaryds kyrka.
Konstnär är Kjell Sundberg
som också var på plats och
berättade om hur arbetet gått
till. Duvan pryder nu sin plats
ovanför den medeltida dopfunten. Duvan är en symbol
för den heliga Ande som kom
över Jesus när han döptes.

Moraeus-kväll i Vittaryd
Söndagen den 5 mars kl 18.00
Kören under ledning av Mari Gustavsson sjunger
sånger av Kalle Moraeus i Vittaryds kyrka.

Dagledigträffar i Dörarp och Vittaryd
Torsdagen den 16 mars kl 14.00
Dörarps församlingshem

Sång och musik med Olle Heverius och Mari Gustavsson.

Torsdagen den 20 april kl 14.00
Vittaryds församlingshem

Fotograf Lars-Olof Hallberg visar bilder och berättar om
”Sista bonden i Tämmesboda”.

Februari

26 Fastlsön, se Dörarp.

Mars

5 1 i fastan 18 Musikgudstj.
AF,
12	2 i fastan, se Dörarp.
19	3 i fastan 9.30 Mässa. SÅF.
26 J M Beb 18 Musikgudstj.
SÅF.

April

2	 5 i fastan, se Dörarp.
9 Palmsön 18 Musikgudstj.
13	 Skärtors, se Dörarp.
14 Långfre 9.30 Gudstj. HS.
16 Påskd 16 Mässa. HS.
17 Annand, se Berga.
23	2 i påsk 11 Mässa. SÅF.
30	3 i påsk, se Berga/Bolmsö.

Maj

7
14
21
25
28

4 i påsk, se Dörarp.
5 i påsk 11 Mässa. SÅF.
Bönsön, se Dörarp.
Kristi himm, se Dörarp.
Sön f pingst, se Berga
och Tannåker.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
HS = Håkan Sjömar
JÅC = Jan-Åke Carlsson

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Lars-Olof Hallberg berättar om Tämmesboda

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

Torsdagen den 18 maj kl 14.00
Dörarps församlingshem

Eva och Evert Söderström från Växjö sjunger och spelar.
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På besök i London
I konfirmandtiden ingår i år också en resa till London. Dagarna där blir hektiska med sightseeing, lite
shopping och studiebesök samt gudstjänster i ett
par kyrkor.

Kyrktornet på All Saints i
Notting Hill där vi firade vår
söndagsmässa.

Konfirmandgruppen utanför Westminster Abbey

Lite annorlunda konfirmation
I år har konfirmanderna i Berga pastorat samlats
för lektioner och olika övningar på söndagseftermiddagar och vi tror att det har varit positivt. Själva
konfirmationshögtiden är också lite annorlunda
upplagd. De två grupperna konfirmeras på lördagen
kl.14 och då blir det både konfirmation och nattvard.
Det betyder att det inte blir någon söndagsgudstjänst
i Berga kyrka de två helgerna, 6-7. 5 och 12-13.5 Den
traditionella ordningen är annars konfirmation på
lördag och mässa (nattvard) på söndagen.
Alla är välkomna till gudstjänsten på lördagen, inte
bara släkt och vänner till konfirmanderna.

Ons 29/3 i Tannåkers
församl.hem 17.30-19.30
Tors 27/4 i Berga församlingshem 17.30-19.30
Sönd 21/5 kl 16. Familjegudstjänst med
Messy church i Berga kyrka och församlingshem. Välkomna.



På vår runda genom centrala
London passerade vi Buckingham
Palace.

Påskmusikal i Berga kyrka
Söndagen den 23 april kl 11.00 framförs
en påskmusikal i Berga kyrka. Barn- och
ungdomskörerna under ledning
av Marie Hydbring medverkar i
musikalen. Gudstjänsten leds av
präst Jan-Åke Carlsson.
Varmt välkomna!
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Fasteinsamlingen och kyrkans internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete har
mer än hundraårig erfarenhet av utvecklingsfrågor. Vi är en del av världens största
gemenskap – den världsvida kyrkan och vi
finns nästan överallt.
Svenska kyrkan stödjer över 300 projekt varje
år inom olika områden som teologisk utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och
katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är
att människorna som stödet riktar sig till själva
ska vara med och påverka och förändra sina
liv.

det från systerkyrkor och organisationer som
vi samarbetar med. Vi har idag omkring 20
utsända medarbetare.
Tillsammans genom ACT

I ACT-alliansen, Action by Churches Together,
ingår kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar både långsiktigt med utvecklingssamarbete och kortsiktigt med katastrofhjälp.
Genom detta och flera andra nätverk finns vi
naturligt i världens alla hörn och har lokal kännedom. Det är en stor styrka.
Låga kostnader för insamling och administration

Svarar på lokala behov

Det världsvida nätverket av kyrkor gör det
möjligt för oss att nå ut i hela världen, men det
är inte vi som ska bestämma hur och när en
insats ska genomföras. Svenska kyrkan svarar
på de behov som lokala kyrkor och organisationer själva ser på plats. Det är de som känner
behoven och förutsättningarna, de kan kultur
och språk. Svenska kyrkan skickar ibland ut
personal när det kommer en förfrågan om
Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

Till skillnad från många andra samlar Svenska
kyrkan inte in kläder och andra varor för att
skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Arbetet
har låga kostnader. Kostnaderna för insamling
och administration är tillsammans 17 procent.
Stiftelsen för insamlings-kontroll, SFI, tillåter
sådana kostnader upp till 25 procent.

– för allas rätt till mat

SOPPLUNCHER Berga församlingshem

LEJONTASSAR Berga församlingshem

Tisdag 28 feb kl 12
”Sjung för livet” - Marie Hydbring
Tisdag 28 mars kl 12
Carina Svensson -Kommer med blommorna
Tisdag 25 april kl 12
Sjuksköterska Lisbeth Karlsson berättar
om vårdnumret 1177.
Tisdag 23 maj kl 12
”Vårtoner” med kantor Gudrun Seifert.

Onsdag 29 mars kl 9.30
Thorvald Dolk visar naturfilmer
Onsdag 26 april kl 9.30
Olle Heverius sjunger, spelar och kåserar.
Onsdag 31 maj
Utflykt. Mer info kommer.
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Skyltning av gravplatser
Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar
på vissa gamla gravplatser på Berga kyrkogård,
med uppmaning att kontakta förvaltningen,
detta i enlighet med de administrativa rutiner
som finns för att söka gravrättsinnehavare. För
att våra gravböcker ska vara ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med
anhöriga till dessa gravar för att gravrätterna
ska kunna avslutas och eventuellt återlämnas.
Skyltar finns på följande gravplatser:
Kvarter

Gravsatta:

A 76-77
Jennie Kristina Nilsson, m fl.
A 106-108 Anna Josefina Lundh, m fl.
A 115-116 Johan Gustaf Petersson, m fl.
A 165-165AB Pher August Severin Larsson, m fl.
A 243
Anders Johan Johannesson
B 41
Salomon Svensson, m fl.
B 61-63
Danielsson, Svensson
B 108-109 Erik Gideon Noaksson Bolin, m fl.
B 110
Wera Julia Elisabet Carlsson
B 151-152 Salomon Svensk, Hilda Maria Svensk
B 153-154 Anna Katrina Hall, Johan Peter Hall
B 246-247 N P Wiberg
B 248-250 Jonasson, Eriksson
B 255
August Wilhelm Jonasson
B 491-492 Karl Gustaf Eriksson, m fl
D 44-45
Sven Anton Lindahl, m fl.
D 207
von Porat
E 155
Ellen Emilia Charlotta Ny, m fl.
J 8-9
Larsson, Backman, m fl.
J 39-40
Axel Ohlsson, Anna Maria Ohlsson
J 57-58
Erik Johansson, Elin Johansson
J 61
Tilda Kristina Petersson, m fl.
J 62-63
Theodor Johansson, Karin Johansson
J 74-76
Gustav Emil Karlsson, mfl.
J 82-83
Karl Nilsson, Anna Nilsson
J 191-192 Henning Ljungberg, Anna Ljungberg,
J 227
Augusta Granath
K 136-138 Anna Semina Ruth Isaksson, m fl.
K 343
Gunnar Carlsson,Einar Carlsson,mfl.
Om du har information om någon av dessa gravplatser, vänligen kontakta kyrkogårdsexpeditionen,
tel 0372-358 50 eller vaktmästare 070-654 85 79.
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Svenska kyrkan består av människor
och är beroende av människors engagemang. Som medlem i Svenska
kyrkan är du delaktig både i ett nära
och ett globalt sammanhang. Dels i
den församling där du bor, dels i den
världsvida kristna gemenskapen.
Svenska kyrkan vill vara en kyrka som
människor har en positiv relation till och
känner glädje över att tillhöra.
Söndagen den 17 september 2017 är det
kyrkoval. Mer än fem och en halv miljoner
människor kommer att ha möjlighet att
rösta. Vid förra valet deltog ungefär 800
nomineringsgrupper och drygt 32 700
personer valdes till minst ett uppdrag.
Rösträttsåldern är unikt låga 16 år.
Vill du ställa upp i kyrkovalet?
Om du tillhör Svenska kyrkan, är döpt i
Svenska kyrkan eller annat kristet samfund och fyller 18 år senast på valdagen,
då har du möjlighet att ställa upp i kyrkovalet och vara med och ta ansvar för vår
kyrka nu och inför framtiden.
Vi hälsar välkommen till respektive
församlings nomineringsmöte för att där
vara med och nominera kandidater till det
kommande kyrkovalet. Vid denna tidnings
utdelning har nomineringsmöte i Vittaryd
redan hållits.
Nomineringsmöten i Berga pastorat
För nominering av kandidater till kyrkofullmäktige i Berga pastorat. Nomineringsmötena hålls i respektive församlingshem, i Berga hålls mötet i kyrkan.
Berga församling Sönd 26/2 kl 12
Dörarps församling Sönd 26/2 kl 10.30
Tannåkers församling Sönd 26/2 kl 12
Bolmsö församling Sönd 19/3 kl 16

Kyrkfönstret

Ingvar Palm ny ordförande i Berga pastorat
Från och med 2 januari är jag ny ordförande
i kyrkorådet i Berga pastorat och jag ser fram
mot detta uppdrag med stor glädje och tillförsikt. Förhoppningsvis har jag en del erfarenheter att bidra med efter 25 år som ledare inom
näringslivet, men jag är också väldigt ödmjuk
inför mitt uppdrag och vet att jag har väldigt
mycket att lära mig om kyrkans värld.
Svenska kyrkan har en given plats i vårt samhälle idag och även imorgon, men vi står inför
stora utmaningar med minskade gudstjänstbesökare, minskade medlemsantal och därmed
också minskade intäkter. Det är mycket viktigt
att vi fokuserar på möjligheterna istället för
svårigheterna eftersom det finns ett enormt
behov för människor idag att hitta en livsgnista,
känna att det finns en mening med livet och att
det finns ett hopp om framtiden. Goda tankar
kan väl vara bra, men de förändrar ingenting,
det är de goda gärningarna och de små mötena
mellan människor som sätter världen i rörelse i
riktning mot mer medmänsklighet. Här kan vi
alla vara goda föredömen och på så vis sprida
kyrkans budskap vidare.
Någon har sagt till mig att, ju längre man lever
ju mer förstår man hur kort livet är! Jag tror
inte på att bygga upp murar, varken mellan
människor eller länder. Det borde ju vara så att

under denna lilla
korta tid, som vi
traskar runt här på
Tellus, så blir livet
mycket bättre och
roligare om vi alla
hjälps åt, stöttar
varandra och bjuder in, istället för
att stänga ute våra
medmänniskor.
Ett öppet klimat
där vi pratar med varandra, istället för om
varandra, är en av hörnstenarna i alla relationer.
Det gäller oavsett om det rör familjelivet eller
arbetslivet och det kommer jag att sträva efter
i mitt uppdrag här i Berga Pastorat. Våra fem
kyrkor i pastoratet är ju helt underbara skatter
och vi har ett fantastiskt levande musikliv! Vi
har alla möjligheter att skapa gudstjänster att
längta till, samtidigt som vi kan hitta nya platser och arenor att berätta det kristna budskapet
vidare på, om vi öppnar upp, tänker nytt och
hittar människorna där just de befinner sig och
börja där.
Bästa hälsningar
Ingvar Palm, ordförande kyrkorådet
Berga pastorat.

PÅSKFIRANDE I VÅRA KYRKOR
SKÄRTORSDAG MÄSSA
18.00 Dörarps kyrka, Fyhrlund
19.00 Berga kyrka, JÅ Carlsson
20.00 Bolmsö kyrka, Fyhrlund
LÅNGFREDAG GUDSTJÄNST
09.30 Tannåkers kyrka, Fyhrlund
09.30 Vittaryds kyrka, Sjömar
11.00 Berga kyrka, JÅ Carlsson
11.00 Bolmsö kyrka, Fyhrlund
11.00 Dörarps kyrka, Sjömar

PÅSKDAGEN
09.30 Bolmsö kyrka, Fyhrlund
11.00 Berga kyrka, JÅ Carlsson
11.00 Tannåkers kyrka, Fyhrlund
16.00 Vittaryds kyrka, Sjömar
18.00 Dörarps kyrka, Sjömar
ANNANDAG PÅSK MÄSSA
17.00 Berga kyrka, Fall
Välkommen till påskens gudstjänster!
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Döpta
Berga kyrka
Edith Mirja Ilona Andersson, Ljungby

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:
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47, (070-2653121)
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
Församlingsassistent Marina Arturson 076-11 20 003

Den helige Sigfrids kapell
Wilma Berit Kristina Johansson, Hörda
Lily Valborg Björnkvist, Lagan
Bolmsö kyrka
Emil Per Thorvald Johansson, Bolmsö
Dörarps kyrka
Allan Mats Gustaf Landström, Dörarp
Vittaryds kyrka
Carl Viktor Anton Elvér, Vittaryd
Tannåkers kyrka
Melker Mikael Skog, Tannåker

Berga

Berga kyrka 358 59
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
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

Kyrkogårdsexpeditioner
Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

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

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

Vittaryd

Bolmsö

Tannåker

Församlingshem tel 701 93
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Dörarp

Församlingshem tel 320 69
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Kyrkvaktm. Magnus Svanholm tel 358 44 (070-531 94 28).

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: Kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare),
Jan-Åke Carlsson och Liselott Johansson, layout, foto, m m.
Omslag: Krucifix i Dörarps kyrka. Foto Liselott Johansson
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 28/4 -17.

