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I sommar - Ett Nytt Liv
“Ty av nåd är ni frälsta genom
tron, inte av er själva, Guds
gåva är det”. Efesierbrevet 2:8.
Sommardagar av bländande
solsken över ängar och
skogar, kvällar och nätter av
ljum svalka och endast ljus
skymning. Härliga dofter
av midsommarblomster och
klöver, och där linnéan blygt
tittar fram. Ja, så är den för
oss, den svenska sommaren,
som är årets färgrikaste tid i
naturen. I den samlas alla våra
minnen och tankar från allt
vad nordisk sommarfägring
heter.
Och mitt i allt detta får vi
uppleva Guds närvaro och
Jesus gärningar. Det är ju i
Faderns och Sonens och den
helige Andes namn vi får vara
och bli Guds barn på nytt. Ja,
jag menar på nytt kära läsare
- för visst har vi misslyckats
och fallit på livets väg åtskilliga gånger. Våra felsteg har
sett olika ut. Då står han där,
din personlige Frälsare och
vill upprätta och förlåta dig
helt och hållet. Han vill ge dig
en ny möjlighet och ett nytt
liv tillsammans med Honom,
resten av ditt liv, ja, ända in i
evigheten!
I kyrkans avlösningsord
finns de underbara orden:
“Om vi bekänner våra synder,
är Gud trofast och rättfärdig,



så att han förlåter oss våra
synder och renar oss från
all orättfärdighet”. 1 Joh 1:9.
Detta är i sanning stora ord
till oss var och en. Gud är
oändligt stor.
Något litet ville jag inledningsvis teckna detta, genom
hans sätt att visa sig i sin skapelse och i vår sommarnatur
som visar på Guds närvaro i
allt. Gud är oändligt stor. Vi

om han bara visat sig som
Gud. Sonen, Jesus har förklarat vad Gud är, och den
Helige Ande leder oss till
sanningen. Vi får alltså prisa
och lova den treenige Guden
för att han avslöjar så mycket
av sitt väsen för oss, att vi
förstår vad det är han vill med
oss: Han vill ta oss till sig i
sin himmel. Därför har han
skapat oss, därför vill han

har svårt att fatta vem han
är. Han är inte treenig för sin
egen skull. Men vi behöver
treenigheten för att kunna
se något av hans storhet och
upptäcka honom från flera
sidor.
Vi behöver tänka oss in i
Gud som såväl Fadern som
Sonen och den Helige Ande,
för att på så sätt kunna fatta
något mer av Guds väsen, än

frälsa oss, för att vi ska kunna
glädjas helt och fullt redan här
i tiden, därför upplyser och
leder han oss i tron, nu och i
evighet! Amen.
En god sommar och nytt Liv
i Jesu namn, önskar
Anders Fall, diakon
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DÖPTA
Den helige Sigfrids kapell
Cornelia Eva Theresia Järlid, Lagan
Carl Isac Hugo Zandi Karlsson, Halmstad
Eva Maria Elize Olofsson Eriksson, Hörda
Tannåkers kyrka
Saga Johanna Bolmefors, Flahult
Axel Per Millborg, Ljungby
Eleonora Signe Malvina Andersson, Hölminge
Alexandra Terese Margareta Wallenthin, Tannåker

Måne och sol, vatten och vind
och blommor och barn skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.

150-årsjubileum på Bolmsö
Söndagen den 7 juli kl 10.00 inbjuder vi till högmässa i Bolmsö kyrka för att högtidlighålla att
Bolmsö kyrka i år fyller 150 år. Biskop Jan-Olof
Johansson tillsammans med pastoratets präster
kommer att leda mässan. En gemensam pastoratskör kommer också att medverka. Vi hoppas även få
återse en del av de präster som tidigare tjänstgjort i
Bolmsö församling. Vi hälsar er välkomna att tillsammans med församlingen fira denna historiska
händelse.

GUDSTJÄNSTTIDER BERGA
23 Joh Döp, se Dörarp
30 Apostlad 11.00 Mässa. SÅF.

Juli

26 Hel Tref 11.00 Gudstj. AF.

7 6 e Tref, se Bolmsö.
14 Kr förkl 11.00 Mässa. SÅF.
21 8 e Tref 18.00 Musikgtj. SÅF.
28 9 e Tref 11.00 Gudstj. AF.

Juni

Augusti

Maj

2 1 e Tref 11.00 Mässa. JE.
9 2 e Tref 11.00 Mässa. JE.
16 3 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
22 Mids d 18.00 Mässa. JE.

4 10 e Tref 11.00 Mässa. JE.
11 11 e Tref 11.00 Mässa. JE.
18 12 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
25 13 e Tref 17.00 Musikgtj. SÅF.

September

1 14 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
8 15 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
Församlingsdag.
15 16 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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BOLMSÖ SOMMARKYRKA 2013
Onsdag 26 juni kl. 19.00
Gruppen Se och häpna från
Kärda med omnejd sjunger
och spelar i bygdegården,
Sjöviken Bolmsö.
Våffelservering!

Tisdag 9 juli kl. 18.30
Berättarkväll. Bengt Göran Söderlind berättar på
Bollsta brygga Bolmsö.
Medtag fika och sittunderlag.

Söndag 28 juli kl. 18.00 Team
Lindberg i form av Målle, Siwert,
Nenne, och Emilia ger konsert i
Bolmsö kyrka där det glada budskapet verkligen kommer fram!
Insamling till Erikshjälpen.

Bengt Göran Söderlind
Siwert, Emilia, Mikael, Nenne och Målle från
Nässjö hembygdspark sommaren 2012.

Sånggruppen Se & Häpna

Torsdag 8 augusti kl. 18.30 Allsångskväll
med Ove och Wenche Stålenbring och Lars-Uno
Åkesson på ”Hugoa Loe” i Tjust, Bolmsö. Tag
gärna med fikakorg och något att sitta på.
Söndag 25 augusti kl 11.00 Gammeldags
gudstjänst med Rune Bolmblad i Bolmsö kyrka.
Kom gärna klädd i gammeldags kläder!
Lars-Uno Åkesson, Wenche och Ove Stålenbring.

VARMT VÄLKOMNA! Bolmsö Kyrkoråd

GUDSTJÄNSTTIDER BOLMSÖ
Juli

7 6 e Tref 10.00 Högmässa. J-OJohansson, m fl. 150-årsjubileum.
14 Kr förkl, se Tannåker.
21 8 e Tref 11.30 Mässa. JE.
28 9 e Tref 18.00 Musikgudstjänst

Maj

26 Hel Tref 11.30 Mässa. SÅF.

Juni



2 1 e Tref 14.00 Mässa. JE.
9 2 e Tref 11.30 Gudstjänst AF.
16 3 e Tref, se Tannåker.
22 Mids d 16.00 Mässa. JE.
23 Joh Döp, se Dörarp
30 Apostlad 11.30 Gudstjänst AF.

Augusti

4 10 e Tref 9.30 Mässa. JE.
11 11 e Tref, se Tannåker.
17 12 e Tref 18.00 Gudstj. SÅF.
25 13 e Tref 11.00 Gudstj. RB.

September

1 14 e Tref, se Tannåker.
8 15 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.
15 16 e Tref 11.30 Gudstj. AF.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall
RB = Rune Bolmblad

Kyrkbil

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

Kyrkfönstret

SOMMARKYRKAN TANNÅKER 1 juli - 2 augusti
Sommarkyrkan i Tannåker
lever vidare även denna
sommar. Öppettiderna
kommer att vara 12.0017.00 måndag, tisdag,
onsdag, och fredag. Torsdagarna är det som vanligt
öppet 16.00-22.00 och
19.00 är det musikprogram
i kyrkan. Therese Storm
och Elin Eriksson kommer
att ansvara för verksam-

Musikprogram för
sommaren:
Torsd 4 juli kl. 19.00
Ukulele uktetten, som kommer ifrån Anderstorp och
Smålandsstenar, presenterar
ett lättlyssnat blandat program
under rubriken ”Ukuleleglädje”. (Ukulelen är ett litet
stränginstrument som liknar
en gitarr).

heten. Det kommer att
serveras våfflor med sylt
och grädde, eller hembakade bullar och kakor. Gott
kaffe eller en läskande
dricka, kan avnjutas på den
trevliga altanen. I stora salen kommer det att finnas
hantverk samt en fotoutställning med gamla bilder
ifrån Tannåkersbygden.
Alla är varmt välkomna!
Torsd 11 juli kl.19.00
Maria Carlsson och Sven
Torstensson, lärare och musiklärare ifrån Växjöbygden,
ger ett program för sång och
piano under rubriken ”Intåg i
sommarhagen”.
Torsd 18 juli kl. 19.00
Jazz i Baljan, välkänt jazzband i våra bygder, kommer
och delar med sig av sin
traditionella gladjazzrepertoar.
Svängig och medryckande
musik utlovas denna kväll.

Torsd 25 juli kl.19.00
Team Fyhrlund och Hultberg, två musikaliska familjer med rötter i Tannåker och
Jönköping ger oss en stund
av eftertanke i ord och ton
under rubriken ”Musikalisk
blandning”.

Torsd 1 augusti kl.19.00
Per Filip och Jan Hydbring,
en välkänd sångare som har
besökt vårt pastorat tidigare
ackompanjeras på piano av
Jan från Lagan, som till
vardags är kantor i Vislanda
bland mycket annat. Titeln
lyder ”Sånger vi minns”, och
innehåller både andligt och
profant.

GUDSTJÄNSTTIDER TANNÅKER
Juli

7 6 e Tref, se Bolmsö.
14 Kr förkl 9.30 Gudstjänst. SÅF.
21 8 e Tref, se Bolmsö.
28 9 e Tref 9.30 Gudstjänst. AF.

Maj

26 Hel Tref, se Bolmsö.

Juni

2 1 e Tref 11.30 Mässa. SÅF.
9 2 e Tref 9.30 Gudstjänst. AF.
16 3 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.
22 Mids d, se Berga/Bolmsö.
23 Joh Döp, se Dörarp
30 Apostlad 18.00 Mässa. SÅF.

Augusti

4 10 e Tref, se Bolmsö.
11 11 e Tref 9.30 Mässa. JE.
18 12 e Tref, se Bolmsö.
25 13 e Tref, se Bolmsö.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

September

1 14 e Tref 9.30 Mässa. JE.
8 15 e Tref, se Bolmsö.
15 16 e Tref 17.00 Gudstjänst. SÅF.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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SOMMARKYRKAN DÖRARP
Dörarps församling inbjuder i år till sommarkyrka veckorna 29-31, från 16 juli till
2 augusti. Öppettider är vardagar kl 12-17.
Liksom tidigare år serveras kaffe med våfflor
och hembakt i församlingshemmet.
Nytt för i år är att varje dag tisdag-fredag
under dessa veckor kommer det kl 14.00 att
bjudas på något program. Hela programmet
är inte riktigt klart ännu men vi kommer att
informera vidare om detta längre fram.
Förutom sommarkyrkan kommer det också
att inbjudas till musik i sommarkväll, enligt
program nedan.
Välkommen till sommarkyrkan i Dörarp!

Onsdagen den 19 juni kl.19.00

”Evert Taube i våra hjärtan” Tommy och
Bitte från Västervik kommer och ger oss en
fantastisk musikalisk upplevelse med durspel
och kontrabas. Två erfarna musiker som spelar musik från och berättar om Evert Taube.

Onsdagen den 10 juli kl.19.00

Duo Vintra består av Maja Lundbeck och
Rickard Svensson Lundbeck. Duon tolkar
musik som har odödlig skönhet och som
av egen kraft övervintrar genom
århundraden. 1600talets elisabetanska
sånger, vår nordiska
folkmusikskatt och
tolkningar av nutida
toner inspirerar
även duon till egna
kompositioner.
Maja Lundbeck har
en kandidatexamen
i klassisk sång från
Musikhögskolan i Piteå. Hennes musicerande
drivs av en nyfikenhet och lusta där utforskandet av olika genrer alltid varit en naturlig
del. Maja har en passion för körsång och har
turnerat världen över med körer som Barents International Chamber choir och Erik
Westbergs vokalensemble. I samband med
detta har hon vid ett flertal tillfällen verkat
som solist och kunnat höras i Sveriges Radio.
Hon verkar även som körledare och leder
sedan några år tillbaka Växjö Madrigalkör.

GUDSTJÄNSTTIDER DÖRARP
Juli

7 6 e Tref, se Bolmsö.
14 Kr förkl, se Vittaryd.
21 8 e Tref 10.00 Gudstjänst. JE.
28 9 e Tref, se Vittaryd.

Maj

26 Hel Tref 9.30 Gudstj. AF.

Juni



2 1 e Tref, se Vittaryd.
9 2 e Tref 9.30 Mässa. JE.
16 3 e Tref, se Vittaryd.
22 Mids d, se Berga/Bolmsö.
23 J Döp 16.00 Mässa Hallsjö.JE.SÅF
30 Apostlad, se Vittaryd.

Augusti

4 10 e Tref 18.00 Gudstjänst. JE.
11 11 e Tref, se Vittaryd.
18 12 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.
25 13 e Tref 20.00 Gudstjänst. JE.

September

1 14 e Tref 11.00 Mässa. JE.
Församlingsdag.
8 15 e Tref 9.30 Gudstjänst. JE.
15 16 e Tref 11.00 Mässa. JE.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL VITTARYD
Onsdagen den 26 juni kl.19.00

”Sound of Music och annan filmmusik”
Musik från den älskade musikalen “Sound of
Music” blandas med filmmusik från välkända filmer. Sven Jeppsson och Lars Lundbäck, trumpet,
Matilda Karlsson, flöjt & sång, Mari Gustavsson,
piano & sång. Varmt välkomna!

Söndagen den 14 juli kl.18.00

”Kom Nära Mig”
Sofia Ihlström från Urshult är en helt fantastisk person
som med sin utstrålning sprider både glädje och värme
med sin sång. Ni får bland annat höra ”Som en bro över
mörka vatten”, ”Kärleksvals” och ”A whole new world”.
Sofia sjunger tillsammans med Mari Gustavsson.

Sofia Ihlström
Countrykväll I april månad bjöd Linus
Grafström och Mari Gustavsson på
uppskattad countrymusik i ett fullsatt
Vittaryds församlingshem. Efter sångprogrammet avnjöts kaffe och fralla i
trivsam gemenskap.

GUDSTJÄNSTTIDER VITTARYD
Juli

7 6 e Tref, se Bolmsö.
14 Kr förkl 18.00 Musikgtj. AF.
21 8 e Tref, se Dörarp.
28 9 e Tref 20.00 Mässa. JE.

Maj

26 Hel Tref, se Dörarp.

Juni

2 1 e Tref 9.30 Gudstjänst. SÅF.
9 2 e Tref, se Dörarp.
16 3 e Tref 9.30 Gudstjänst. SÅF.
22 Mids d, se Berga/Bolmsö.
23 Joh Döp, se Dörarp
30 Apostlad 9.30 Gudstjänst. AF.

Augusti

4 10 e Tref, se Dörarp.
11 11 e Tref 18.00 Gudstjänst. JE.
18 12 e Tref, se Dörarp.
25 13 e Tref 18.00 Mässa. JE.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81

September

1 14 e Tref, se Dörarp.
8 15 e Tref 11.00 Mässa. JE.
Församlingsdag.
15 16 e Tref 16.00 Gudstj. JE.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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FASTIGHETER I PASTORATET
Fastighetsunderhållet i pastoratet är ett ständigt pågående arbete. Det finns 20 olika byggnader i olika storlekar och varierat användningsbehov, alla kräver kontinuerligt underhåll
till ganska stora kostnader.
När det gäller kyrkorna är vi hårt styrda av
Länsstyrelsen och antikvariska myndigheter
och det är inte alltid att våra intressen och
myndigheternas krav stämmer överens.
Det vi har framför oss just nu är, ommålning
av kortaket på Bolmsö kyrka och utvändig
målning av Berga församlingshem, ganska så
stora objekt som ska göras under maj-juni.
Ett objekt som är slutfört är en ny högtalaranläggning i Berga kyrka, den nya anläggningen
ska ge ett mycket bättre ljud oavsett var man
sitter i kyrkan, samtidigt som det ska vara lättskött för den som är vaktmästare.
Det pågår även ett arbete med att förbättra
ljusförhållandet i kordelen som vi tror ska vara

till stor nytta både för körerna och andra som
agerar i denna del av kyrkan.
Det har även gjorts liknande ljusförbättringar
i de övriga kyrkornas kordelar och detta har
fallit väl ut.

Tannåkers församlingshem, en av pastoratets fastigheter, ligger naturskönt vid Bolmens strand.

Återanvända gravstenar
Det diskuteras just nu på
många håll i Sverige vad vi
ska göra med gamla gravstenar som återlämnats till
kyrkogårdsförvaltningen. Vi
tar gärna emot synpunkter
hur ni ser på frågan. Att slipa
ner en gammal sten och den
blir som ny, kan vara ett mer
ekonomiskt alternativ än att
köpa en ny. Det finns också en
kulturhistorisk synpunkt, man
bevarar gamla stenar som annars med tiden helt skulle försvinna från våra kyrkogårdar.
Kyrkogården är ett kulturarv,
den berättar om traditioner,
livsöden och släktled från
gamla tider.


För den som har en äldre
gravplats med en gammal
sten, kan vi rekommendera att
bevara gravplatsen, stenen kan
vändas och nytt namn graveras in på framsidan, medan de
gamla namnen får stå kvar på
baksidan av stenen. Då finns
historien kvar, även om stenen
är omgjord och kanske flyttad.
Hör gärna av er eller ha detta
i åtanke, om intresse finns
att återanvända en gammal
gravsten, eller om ni bara har
åsikter i ämnet. Ingenting är
beslutat ännu, men de återlämnade stenarna blir allt fler, och
något beslut måste tas i frågan
inom de närmaste åren.

”LEVA VIDARE”
En ny sorgegrupp ”Leva
vidare” startar i Berga församlingshem måndagen den
29 juli kl 18.30. Om du blivit
ensam, mist din kära eller annan närstående, är du välkommen med i denna grupp. Det
är bra att träffa andra i samma
situation, att få visa känslor
och förhoppningsvis känna
att man kommer en bit på
vägen mot en ny framtid.
Välkommen med. Om du har
frågor, får du gärna ringa mig,
070-624 25 51.
Elionor Strömgren
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KYRKTUR I SOMMARKVÄLL
Tisdag 11 juni kl 16.30
HUSEBY SLOTT Vår första busstur i år
går till Huseby slott. Där får vi en guidad tur
i slottet, fröken Florence vackra nyklassicistiska slott. Slottet stod färdigt 1844 och har en
interiör från förra sekelskiftet.Guiden berättar
för oss om familjen Stephens tid som ägare till
Huseby.
Fika intages på Värdshuset Stallet. Det blir
kaffe, fralla och kaka. Innan hemfärd avslutas
dagen med andakt i vackra Härlövs kyrka,
Alvesta.

Vill du ha råd och idéer om din egen trädgård,
passa då på att fråga Kjell.
Det finns även ett tallriksmuseum i närheten
som vi tar en titt på. Vi fikar i Dannäs våffelcafé och avslutar med andakt i Dannäs kyrka.
Tisdag 6 aug kl 16.30
VRIGSTAD Norrut går denna resa, men
vi svänger av E4 där skyltar visar Vrigstad.
Gamla Bankgården i Vrigstad innehåller
bankmuseum och ett småborgerligt hem,
båda speglar tiden från 1900-talets början. På
gårdstomten finns tre generationer bankbyggnad. Det röda huset där banken startade 1867,
bankmuseibyggnaden där Vrigstad sparbank
hade sin verksamhet från 1913-1960 då den
nuvarande bankbyggnaden togs i bruk. Detta
är unika miljöer och har ingen motsvarighet i

Huseby slott
Tisdag 9 juli kl 16.30
SVANAHOLM Vi besöker en vacker trädgård i Svanaholm som ligger vid norra delen
av sjön Bolmen. Vi möter Kjell, en av våra
medarbetare i kyrkan. Han berättar för oss om
sitt stora intresse och design av sin trädgård.

Trädgårdskonst i Svanaholm

vårt land.
Fika gör vi på IM-hemmet i Vrigstad, kaffe,
fralla och kaka. IM står för Individuell Människohjälp.
Vår andakt denna kväll går till Eva Spångbergs missionshus, där möter oss Agneta
Renshult för att berätta och guida. Efter
andakten går färden sedan hemåt i sommarkvällen.
Välkommen med på våra kyrkturer!
Anmälan görs till pastorsexpeditionen tel.
358 50 senast 3 arbetsdagar före resan.
Obs! Avresetid 16.30 för alla resor.
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KAN DU KOKA TE ?
Vi talar ofta om att vi är kristna och vi lever i ett kristet
land. Men vad är då en kristen
människa?
En kristen människa är den
som tillåter Gud att göra något i sig och genom sig!
Detta kan illustreras genom
att vi lagar till ett gott te.
Man kan lägga te i en sil och
hälla på sjudande vatten. Det
misstag man ofta gör då är
att man inte låter téet dra
tillräckligt länge. Då får man
bara sken utav en tedryck men
man saknar dess kraft. Så är
det ofta i våra kristna liv. Vi
låter inte Guds kraft komma
in i oss. Det blir ett kristet liv
på ytan, men där man saknar
kraften.
För att laga te behöver man

ha en tekanna, men det spelar
ingen roll hur fin den är. Men
ofta smakar téet illa trots
att jag använt det finaste av
tesorter. Det var gammalt
te från igår. Så är det också
med mycket av vår kristen-

dom. Det smakar inte gott för
drycken är gammal och besk,
för vi har inte öppnat oss för
Gud.
Det första vi måste göra om
Gud ska använda oss är att
lyfta på locket och öppna oss

för Gud. Gårdagens teblask
måste tömmas ut. Därför
måste Gud ibland vända upp
och ned på oss och skaka om
oss. Vi blir inte av med våra
synder om det inte kommer
någon och sköljer rent i vårt
inre.
Tekannan kan inte själv
producera det goda téet. Den
är bara ett redskap för godheten Gud vill ha oss till sina
redskap vi får öppna oss för
Guds godhet och låta den
sjunka in i oss. Godheten
kommer inte ifrån oss, men vi
är förmedlare av Guds godhet och kärlek. När vi ställer
oss till förfogande blir vi till
välsignelse för andra.
Sven-Åke Fyhrlund

Prästost till salu
Inför finalen av fasteinsamlingen fanns prästen
Sven-Åke Fyhrlund på plats på Bergahallen
i Lagan för att sälja sin specialité prästosten.
Bergahallen bidrog också genom att skänka
50% av intäkterna. Försäljningen gick bra och
inbringade under några timmar 2000 kr till det
viktiga arbetet att hjälpa medmänniskor i nöd.
Även våra syföreningar har arbetat flitigt för
att samla in pengar till fastekampanjen. I Berga
arrangerade Allmänt Väl den årliga brödauktionen som inbringade hela 8200 kronor.
Andra har haft musikevenemang eller samlat
in pengar på annat sätt. Vi vill också tacka alla
som genom fastekampanjens kollekter hjälpt
till att stödja kyrkans internationella arbete.
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Elin Andersson med mamma Susanne Lindgren, Vittaryd köper prästost av prästen, som
är Sven-Åke Fyhrlund.

Kyrkfönstret

UNGDOM - KONFIRMAND

MUSIKVECKAN BERGA

Ett år med konfirmanderna börjar gå mot sitt
slut, det har varit en fin grupp och jag upplever att vi alla har haft det roligt även om vi har
fått jobba mycket. När detta skrivs så har vi ett
segelläger framför oss och när du läser detta har
vi varit iväg. Första helgen i juni så har vi vår
stora konfirmationshelg i pastoratet. Konfirmationer kommer att vara både i Berga kyrka och i
Bolmsö kyrka. Tack föräldrar och konfirmander
för ett fint år.
Nu ser vi också fram emot att få lära känna våra
nya konfirmander, de är sexton stycken som nu
har anmält sig. Även med denna grupp kommer
det att bli Liseberg och läger. 17-18 maj 2014 blir
det konfirmation för denna grupp.
/Jörgen E

Årets musikvecka i Berga kyrka inleds
tisdagen den 20 augusti och sträcker sig
fram till och med söndagen. Programmet
innehåller en intressant blandning av duktiga sångare och musiker. Vi inleder dock
sommarmusiken redan den 21 juli.
Sönd 21 juli kl 18.00
Torkel Selin sjunger i Berga kyrka.
Tisd 20 aug kl 19.00
Jan Hydbring, piano, orgel. Marie Hydbring, orgel, sång.
Onsd 21 aug kl 19.00
Jacob Hultberg, piano. Anna Kajsa Hultberg, sång.
Torsd 22 aug kl 19.00
Trio Respiro från Malmö: Leyla Peker,
flöjt. Jesper Olsson, piano. Lea Havelund
Rasmussen, cello.

Sommar på Ringbadet
Våren kom med en väldig fart och nu är det
redan sommar. Under vårterminen har vi
börjat med ungdomsgruppen varannan fredag
kl 15.00-18.00 så ungdomarna kan komma
direkt ifrån skolan. Vi har mest varit i ungdomsrummet och spelat spel och tittat på film och
bara snackat.
På sportlovet åkte vi till Ljungby och tittade på
Bio och åt på Peking. Till sommaren kommer
ungdomsverksamheten att vara på Ringbadet
och det är Emma och Mikael samt två ungdomar från konfirmandgruppen som ansvarar. Vi
kommer att vara där veckorna 25, 26 och 27,
måndag-fredag 11.00-16.00. Vi kommer att ha
tröjor på oss där det står SOMMARKYRKAN.
Av oss kan ni låna badmintonrack, volleyboll,
fotboll och kortspel mm. Ta med dig kompisar
så hittar vi på roliga aktiviteter i sommar på
Ringbadet. Välkomna hälsar Emma och Mikael.

Fred 23 aug kl 19.00
Ulf Norberg, organist från Hedvig Eleonora, Stockholm.
Lörd 24 aug kl 17.00
Göteborg a Cappella. Kör och organist Dir
Solvieg Ågren.
Sönd 25 aug kl 17.00
Fresh Air från Anderstorp med konferencier Sven-Åke Fyhrlund.

Den nya ljudanläggningen i Berga kyrka
kommer att ge musikveckans åhörare en
än större upplevelse.
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Teklas rabarberpaj
3 dl mjöl
125 g smör
2 msk vatten
Smula smöret i mjölet. Tillsätt vatten. Knåda ihop
till en deg och låt vila i kyl i ca 30min.
Tryck ut i en pajform. Nagga pajskalet.
Förgrädda i 10 min i 225
Sänk ugnen till 175 grader.
600 g rabarber
1 dl socker
1 msk potatismjöl
Skiva rabarberna och tillsätt
sockret.
Koka tills rabarberna mjuknat.
Blanda potatismjölet med lite vatten.
Tillsätt det och koka upp.
2 äggvitor
1,5 dl socker
Vispa äggvitorna till ett hårt skum.
Tillsätt sockret och fortsätt vispa tills det blir lite
fastare konsistens. Bred marängen över pajen och
grädda i 10 min. Använd grillen i slutet för finare
färg på marängen. Servera med vaniljsås eller glass.

Kyrkogårdsexpeditioner

Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Tel 358 58, 358 59 (Berga kyrka)
Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh 358 49 (070-5096297)
bost 0708-93 11 06
Kyrkvaktm. Bengt Andersson 358 58 (070-6548579)
bost 307 49
Anna-Karin Husberg 358 46

Bolmsö

Kyrkvaktm. Kenneth Pettersson tel 358 44
(070-5319428), bost 910 71

Dörarp

Kyrkvaktm. Göran Eriksson tel 358 42
(0730-343046), bost 0370-450 08

Tannåker

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 Fax 0372-354 00
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, 700 12 (070-6061502)
Vik diakon Anders Fall 070-346 53 91
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 Emma Pettersson 358 41
(076-1120003)
Ungdomsledarass Mikael Pettersson 0768-22 15 37

Berga

Berga kyrka 358 59
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
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
Förs.hemsvärd Sonja Pettersson bost 910 71

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

Kyrkvaktm. Göran Eriksson tel 358 43
(0730-343046), bost 0370-450 08

Församlingshem tel 701 93
Km Jörgen Eklund 358 53, 700 12
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Vittaryd

Dörarp

Kyrkvaktm. Kjell Salomonsson tel 358 45
(0730-343192), bost 0371-702 67
Redaktion: Tf kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare)
och Liselott Johansson (layout, foto, m m).
Omslagsbild: Kyrktur i sommarkväll vid Öhrs kyrka.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 14/8.

Församlingshem tel 320 69
Km Jörgen Eklund 358 53, 700 12
Kantor Mari Gustavsson 358 48

