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Kyrkfönstret

Hoppas på Herren
Orden kommer från Davids psalm 27. ”Sök
Herren” säger också David i samma psalm.
Sök och hoppas på Herren blir ord som får
komma till oss när vi nu befinner oss i hösten,
på väg mot vinter. Blir det någon vinter? Det
kan vi vara säkra på, men kommer vi att få
uppleva den, det vet vi inte ännu. Men Davids ord till oss är viktiga för det handlar om
evigheten.
Det händer att jag hör människor säga att
de inte känner någonting från Gud att de
befinner sig i en andlig öken. Det är en vanlig
iakttagelse i en kristen människas vandring.
I en av sommarens bibeltexter från Johannesevangeliet säger Jesus: ”Jag är den sanna
vinstocken, och min fader är vinodlaren.” Ju
längre bort vi kommer från den sanna vinstocken desto torrare kommer vi att känna
oss. För att vi skall kunna växa så behöver vi
hålla oss nära Jesus, vi behöver söka honom
i mäsans mysterium, bibelläsningen och i bönen. Men vi behöver också leva det Kristuslika
livet. Vi måste praktisera det kristna budskapet
i det verkliga livet.
När Jesus sände ut sina lärjungar så var
det inga färdiga lärjungar han skickade utan
lärjungar som var villiga att gå Herrens vägar
och göra Hans vilja. Jag tror att lärjungar då
som nu får uppleva bakslag i sitt andliga liv.
Jesus säger att vinodlaren ansar grenarna så att
de kan bära mer frukt. Att befinna sig i andlig
öken kan betyda att man befinner sig på ansning hos vinodlaren, Fadern, så att man kan
bära mer frukt.
Därför är det viktigt att inte ge upp utan



göra som David uppmanar oss; sök Herren
och hoppas på honom. När David upplevde
svårigheter och motstånd i sitt liv så var det
en sak som var stark hos honom och det var
tryggheten i Herren. Kanske har denna trygghet i Herren vuxit fram genom att han vandrat
med Herren och sökt och hoppats på honom.
David märkte att när han gjorde det så var
Herren med honom.

Helgelsens väg är en vandring med Herren, att i kärlek mot Herren och kärlek mot sin
nästa leva så nära, söka och hoppas på Herren.
”Var stark, fatta mod”.
”Vi är ett folk på vandring. När vägen blir
tröttsam och lång, vi söker en äng och en
källa, en rastplats för bön och sång, en rastplats för bön och sång.” Ps. 617:1
Jörgen Eklund, präst

Kyrkfönstret

Döpta

Gudstjänsttider
Berga

Berga kyrka
Lucas Olle William Matisen, Lagan
Simone Ida Maria Aglasinger, Lagan
Melker Hugo Ulf Lindelöv, Lagan
Den helige Sigfrids kapell
Gustav Tage Hugo Nelson, Malmö
Dörarps kyrka
Ville Anton Jörgen Petersson, Torlarp
Tannåkers kyrka
Alva Christina Millborg, Ljungby
Ellen Kristina Wiesel, Malmö
Juni Evve Othilia Wester, Lagan
Malte Teodor Sture Åhman, Ljungby

Leva i Dopet
Dopet är både en trygghet och en
utmaning, men i utmaningen bärs
vi av välsignelsen. Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till
gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att
Gud vill vara med oss på alla våra
vägar. Välsignelsen är förankrad i
det förbund som Gud sluter med var och en som döps. Genom
dopet kan vi lita på att vi kommer att bli bevarade hos Gud vad
som än händer. Den vissheten kan göra oss modiga och lugna.
Dopet ger oss en beredskap att möta förändring och känna förväntan inför det främmande. Dopets välsignelse påminner oss
om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Det
gäller också när vi hamnar utanför gemenskapen och när vi har
svårt att se oss själva i ögonen.
Välsignelsen vilar inte, den är ett flöde som tjänar livet. Dopet
för oss nära Gud och nära varandra. Det är en välsignande kraft
i livet. Dopet är en bekräftelse på att Guds välsignande kraft
ges åt den som döps. Vid varje dop läses Matteusevangeliet
28:18–20 som slutar … jag är med er alla dagar till tidens slut.

September

16 15 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
23 16 e Tref 17.00 Lovsångsgudstjänst. JE.
30 Mikaeli 11.00 Mässa. JE.

Oktober

7 18 e Tref 17.00 Musikgudstjänst. SÅF.
14 Tacksäg.d 11.00 Mässa. JE.
21 20 e Tref 11.00 Mässa. JE.
28 21 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

November

3 Alla Helgon 17.00 Familjemässa. JE.
4 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
11 23 e Tref 11.00 Mässa. JE.
18 S f doms 11.00 Mässa. SÅF.
25 Domssön 11.00 Mässa. SÅF

December

2 1 i Advent 11.00 Mässa. SÅF.

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
eventuella ändringar.

Källa: Leva i Dopet, brev från biskoparna inom Svenska kyrkan.
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Gudstjänsttider
Bolmsö

September

16 15 e Tref 9.30 Gudstj. AF.
23 16 e Tref 11.30 Mässa. JE.
30 Mikaeli 9.30 Gudstj. SÅF.

Oktober

7 18 e Tref, se Tannåker.
14 Tacksäg.d 11.30 Mässa.
SÅF. AF. Församlingsdag.
21 20 e Tref 17.00 Hela kyrkan
sjunger. AF. Pastoratets körer.
28 21 e Tref, se Tannåker.

November

3 Alla Helgon 9.30 Gudstj. JE.
4 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. AF.
11 23 e Tref 9.30 Gudstj. JE.
18 S f doms 18.00 Musikgudstjänst. OH. MG.
25 Domssön, se Tannåker.

December

2 1 i Advent 9.30 Gudstj. AF.

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

Kyrkbil

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

Höjdarjobb på Bolmsö
Nu kommer Bolmsö kyrka
att få ytterligare en ansiktslyftning när ett nytt tegeltak
kommer på plats. Det gamla
tegeltaket lades på kyrkan
1930 och har nu med tidens
tand börjat vittra sönder. Tack
vare en donation från Bröderna Erikssons dödsbo har
församlingen sett möjligheter
att utföra detta arbete, vi har
tidigare sökt stiftsbidrag för
ändamålet men fått avslag.
Byggteknik i Ljungby har
fått entreprenaden och arbetet
pågår för fullt för att förhoppningsvis vara klart i början på
september. Det går åt stora
maskiner, som bilden visar,
när de gamla tegelpannorna
ska bort och nya ska upp på

taket, samt allt annat material
som erfordras för att taket ska
hålla i ytterligare 80 år.
Kyrkan mitt i byn kommer
att vara fin när vi till nästa år
ska fira kyrkans 150-årsdag.
/BE

Bolmsö sommarkyrka
Även detta året har programmet för sommarkyrkan fått ett
bra mottagande med många
deltagare. Vi började i Sjöviken med våffelkafé då Jonsbodagruppen stod för programmet. Torkel Selin samlade

en välfylld kyrka med sitt
sång- och musikprogram där
alla kände att man ville sjunga
med. Avslutningen var på
”Hugoa loe” i Kärragård där
vi fick oss berättat om hur Rosalina och Claes Gauffin kom
ända från Afrika
och hamnade på
Bolmsö.
Tack alla som har
uppskattat vårt
program, det ger
oss nya krafter
att fortsätta till
nästa sommar.
/BE

Talkshow med Mats Ingemarsson - hans gäster
är Claes och Rosalina Gauffin.
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Sommarkyrkan Tannåker
Så har vi åter, av nåd, fått uppleva en sommar fylld av musik i
vårt pastorat. I Tannåkers kyrka har det som vanligt varit musik under ett antal torsdagskvällar i juli och augusti.
Det var Anna Heverius och Felix Schwere, båda musikstudenter i Malmö, som
fick inleda med ett
folkligt program för
sång, fiol, cello, piano
och orgel. För tredje
året i rad kom sånggruppen Fresh Air,
Anderstorp, på besök
och bjöd på sin medryckande musik.
Mari Gustavsson, en
Fresh Air från Anderstorp drog fullt
av pastoratets kantorer, hus i Tannåkers kyrka.
sjöng blandade sånger till
eget pianoackompanjemang. Under rubriken ”Det finns en
Gud” gav så Inga Maj Lindbåge Einarsson, Diö, med sång och
piano smakprov på andliga svenska sånger och visor.
Sommarens sista musikkväll hölls i församlingshemmet. Trubaduren Börje Axelsson, Lagan, bjöd där på ett blandat sång-och
visprogram.
Våra duktiga ungdomar har under dessa veckor svarat för
våffelservering i församlingshemmet, där det även varit utställning av tavlor och hantverksalster.
Eftersom uppslutningen vid sommarkyrkan varit så god,
hoppas vi att även nästa sommar kunna inbjuda till liknande
aktiviteter. Ske allt så. /OH

Gudstjänsttider
Tannåker

September

16 15 e Tref, se Bolmsö.
23 16 e Tref 9.30 Gudstj. AF.
30 Mikaeli 11.30 Gudstjänst.
SÅF. Församlingsdag.

Oktober

7 18 e Tref 9.30 Mässa. SÅF.
14 Tacksäg 9.30 Gudstj. SÅF.
21 20 e Tref, se Bolmsö.
28 21 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.

November

3 Alla Helgon, se Bolmsö.
4 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. AF.
11 23 e Tref, se Bolmsö.
18 S f doms, se Bolmsö.
25 Domssön 18.00 Musikgudstjänst, mässa. SÅF. Sångmedverkan av kören Lätt & Lagom.

December

2 1 i Advent 11.30 Gudstj. AF.

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

Kyrkbil

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

Elin Eriksson, Therese Storm, Pontus Lööv och Fredrik
Lööv tog hand om sommarcafeet i Tannåker.



Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Dörarp

September

16 15 e Tref, se Vittaryd.
23 16 e Tref 15.00 Gudstj. JE.
30 Mikaeli, se Vittaryd.

Oktober

7 18 e Tref 11.00 Gudstj. JE.
14 Tacksäg.d 18.00 Mässa. JE.
21 20 e Tref, se Vittaryd.
28 21 e Tref, se Berga.

November

3 Alla Helgon 11.00 Mässa. JE.
4 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. JE.
11 23 e Tref, se Vittaryd.
18 S f domss, se Vittaryd.
25 Domssön 9.30 Mässa. JE.

December

2 1 i Advent 11.00 Gudstj. JE.

JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Aktiviteter i Dörarps kyrka
Trots att juli månad var regnig
förberett oss i köket och kunde
känns det ändå som om den
erbjuda kaffe och våfflor. Detta
försvann alldeles för fort. En
blev så uppskattat att prosten
del beror på alla trevligheter
och vår präst Jörgen kom
som fanns att ta del av.
överens om att ha en gudstjänst
Våra mycket duktiga kantorer tillsammans söndagen den 23
hade ordnat flera musikaliska
september.
evenemang i våra kyrkor. Här i
I höst kommer det att anordDörarp har vi haft två ”Musik
nas två föreläsningar i försami sommarkväll”. En onsdag
lingshemmet. Första tillfället
fick vi besök av tjejgruppen
blir med författaren Anders
Sweet Lips från Urshult. Vid
Carlberg. Han kommer att tillnästa tillfälle fylldes kyrkan av
sammans med sin bror, på ett
besökare som
fick höra vår
kantor Mari
med några
vänner framföra mycket
musik och
sång av Benny
Andersson.
Söndagen
den 29 juli
fylldes åter
igen kyrkan
av förväntansfulla besökare.
Ingmar Nordström i en välfylld Dörarps kyrka.
Kyrkorådet
hade ordnat en
musikgudstjänst med Ingmar
humoristiskt sätt, att berätta om
Nordström och hans ackomsin uppväxt i byn Oreda. Nästa
panjatör Ingemar Hedberg på
föredrag hålls av en person som
dragspel.
många av oss mött på bilprovUnder tre veckor i juli har
ningen i Ljungby, Magnus
församlingshemmet varit öppEricsson. Han kommer att
pet med servering av våfflor
berätta om sin resa på motorcyoch hembakt, vid tre tillfälkel genom Europa, en del av en
len framfördes lunchmusik i
jorden-runt-resa.
kyrkan. En torsdag i augusti
Datum för dessa föredrag i
fick vi besök av en stor grupp
höst är inte riktigt klara ännu,
från Alvesta, under ledning av
håll koll i predikoturerna.
prosten Göran Alexandersson.
Välkomna till dessa två arDe hade framfört önskemål
rangemang och till söndagarnas
om eftermiddagskaffe. Vi hade gudstjänster!
/GE

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Vittaryd

BAO-KONSERT
Missa inte söndagen den 30 sep kl.18!
Då kommer solisterna Johan Wirell och Ida
Karlsson att framföra låtar av Benny Andersson, tillsammans med Vittaryds och Dörarps
kyrkokör, i Vittaryds kyrka.
Varmt välkomna!!
(BAO = Benny Anderssons orkester)

Johan Wirell

Kyrkogårdsvandring i Vittaryd
Onsdagen den 23 augusti började dagen med solsken och
vi kunde se fram emot en fin
dag. Men, väderleken ändrades, himlen öppnades och det
började ösa ner regn.
Det blir nog ingen kyrkogårdsvandring, tänkte jag.
Fram mot eftermiddagen började det blåsa och solen visade
sig och det blev uppehåll hela
kvällen och vi (ett tjugofemtal)
kunde med intresse följa med
på vandringen på Vittaryds
”nya” kyrkogård. Olle Linnér f.d. vaktmästare i Vittaryd
berättade med hängivenhet
och entusiasm allt det som han

kunde berätta om människor
och platser. Vid sin sida hade
han också Nils Ekstrand och
Kjell Salomonsson som fyllde
i berättelserna. Men vi som
var med fick också berätta vår
berättelse om människor som
ligger på kyrkogården. Intresset var stort om vår historia
och vi hoppas därför kunna
träffas igen till våren och
fortsätta vandringen. Kanske
blir det också ”torpsafari”
då vi cyklar ut till platser där
människor har bott. Tack alla
som var med och bidrog till en
intressant och lärorik vandring.
/JE

September

16 15 e Tref 11.00 Gudstj. AF.
Församlingsdag.
23 16 e Tref, se Dörarp.
30 Mikaeli 18.00 Musikgudstjänst. JE.

Oktober

7 18 e Tref 9.30 Mässa. JE.
14 Tacksäg.d 16.00 Gudstj. AF.
21 20 e Tref 9.30 Mässa. JE.
28 21 e Tref, se Berga.

November

3 Alla Helgon, se Dörarp.
4 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. JE.
11 23 e Tref 18.00 Aftonbön. JE
18 S f domss 9.30 Gudstj. SÅF.
25 Domssön 11.00 Mässa. JE.

December

2 1 i Advent 9.30 Mässa. JE.

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

Kyrkbil

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

Olle Linnér och Kjell Salomonsson guidade på Vittaryds kyrkogård.
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Musikveckan i Berga kyrka

Årets musikvecka i Berga kyrka, den femte
i ordningen, bjöd på underbara sång- och
musikpplevelser under de fem kvällarna.
Johan Gustafsson inledde på tisdagskvällen
med en orgelkonsert, följt av pianokonsert av
Andreas Svensson (bild ovan). Vogelkvartetten framförde smäktande toner av stråkar
på onsdagen, medan det blev mer svängigt
under torsdagskvällen när Evelina Nilsson
med band framförde psalmer i jazzton. Som
final på musikveckan gästade Musica Vitae
och sopran Yvonne Thuvesson-Rosenquist,
en konsert som de besökande kunde njuta av
i fulla drag. Tack till Marie för en fin vecka!

Vogelkvartetten från Malmö bjöd på stråkkonsert.

En uppskattad konsert gav Musica Vitae och sopran Yvonne Thuvesson-Rosenquist.

20-årsjubileum i Berga
Den 1 juni 1992 var det 20 år sedan Marie
Hydbring kom till Berga församling som
kantor. Vi är många i barn-, ungdoms- och

vuxenkörerna som Marie har ledsagat in i
noternas värld under dessa år. Vi får i kören
prova på allt från mässpartier till gospel.
Vid kyrkokörens säsongsavslutning i maj uppvaktades Marie med blomma och kaffe.
Vill Du också vara med och sjunga i kören
(vuxen), så är Du välkommen till församlingshemmet onsdagar kl. 19.00, starten är den 12
september 2012.
Vi saknar herrar till bas och tenor, så herrar,
Ni är EXTRA välkomna.
		
Yvonne Krafth

Marie Hydbring kantor i Berga sedan 20 år.
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Konfirmander 2012/2013
Vi har fått 22 stycken helt underbara ungdomar i vår konfirmandgrupp i år och det är
med spänning och förväntan
som vi ger oss in i hösten. Vi
började med upptaktsläger på
Kulltorp en helg i våras och i
augusti var vi på Liseberg en
dag. Alla har varit glada och
positiva.
Under läsåret träffas vi udda
veckor i församlingshemmet
i Lagan, där vi under tre timmar per gång skall lära oss
om den kristna tron. Vi blandar teori med praktik. Den
kristna tron är inte bara en
lära utan den är liv. På söndagarna går vi i kyrkan. Vi

har en konfirmandgrupp för
hela pastoratet vilket betyder
att ungdomarna kommer
från olika platser men förenas i Lagan. Bussar kör hem
ungdomarna utanför samhället efter undervisningen. När
konfirmationshögtiden kommer, så kommer vi att hålla
konfirmation både i Bolmsö
och Berga kyrka. Just nu planerar vi för aktiviteter under
höstlovet och för ett läger till
under senvintern/våren. Du
får gärna lägga till våra konfirmander i din förbön.
Jörgen Eklund, konfirmandpräst

Hela kyrkan sjunger även på Bolmsö
Söndagen den 21 okt kl. 18.00
blir det mycket sång och musik i Bolmsö kyrka. Körerna
i pastoratet, med solister och
musiker sjunger och spelar
tillsammans. Det blir också
många tillfällen för deltagarna
i kyrkbänkarna att sjunga med
i de välkända sångerna.

Det hela leds av Marie Hydbring, Mari Gustavsson och
Olle Heverius. En liknande
sångkväll hade vi i Berga
kyrka på pingstdagen.
Välkommen att delta i denna
sång- och glädjefyllda musikkväll!

SOPPLUNCHER

Berga församlingshem kl 12

Tisdag 9 oktober Den

välkände diakonen Astor
Ärenskog från Dänningelanda
kåserar.

Tisdag 6 november

Hårestorp Harmony Strings,
sånggrupp från Kalvsvik
sjunger och spelar.

Tisdag 4 december Ma-

rie Hydbring, Mari Gustavsson och Olle Heverius, pastoratets tre kantorer sjunger och
spelar tillsammans.

LEJONTASSAR

Träff för daglediga män i Berga
församlingshem kl 9.30

Onsdag 26 september

Kennert Ednarsson och Alf
Holmqvist sjunger och spelar.

Onsdag 31 oktober

Besök på Tågcentralen i
Ljungby. Avresa från församlingshemmet.

Onsdag 28 november
Mycket härlig sång och musik blir det när Hela Kyrkan sjunger.

Martin Lennartsson, Ljungby
sjunger, spelar och berättar.
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BILDNY TT

Syföreningen Allmänt Väl arrangerar årligen
en surströmmingsafton i församlingshemmet.
Delikatess för vissa, andra kunde välja korv.
Underhållningen bestod i allsång ledd av Marie
Hydbring, gästartist var Alex Persson som imponerade med ett flertal stycken på piano.

Lejontassar med respektive på utflykt till Anderstorp. Man besökte bl a Lantbruksmuséet i
Ryd och kyrkans gård ”Bygget”.

En härlig kväll med sånger bl a ur Kristina från
Duvemåla bjöds på i Dörarps kyrka. Matilda
Karlsson, Lars Lundbäck, Sven Jeppsson och
kantor Mari Gustavsson framförde ett varierat
sång- och musikprogram.

Ca 150 personer kom denna vackra sommarkväll till Bolmsö kyrka för att bl a lyssna på
Torkel Selin. Torkel framförde ett fint och
blandat sångprogram med bra budskap. Dragspelaren Karl-Erik Svensson, tidigare dragspelare åt ”Snoddas” och Arne ”Rosen” Quick
ackompanjerade på sitt digitaliserade dragspel
som visade på en otrolig variation. Sven-Åke
Fyhrlund höll i samlingen och berättade bland
annat om en prästs viktigaste egenskap!
Det här vackra ekipaget forslade brudpar från
sommarvigsel i Dörarps kyrka.
10
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Pilgrimsvandring med temat: Ditt ansikte söker jag
Årets pilgrimsvandring blir lördagen den 29 september mellan
klockan 9.00 och ungefär 15.00. Det är ingen anmälan och
man hoppar på och av var man vill, men vill man få ut maximalt så gäller det att gå hela sträckan. Vi går i lugn takt så att
alla kan följa med. Du är varmt välkommen att gå med. Det
går en bil efter avslutningen till Toftaholm för att hämta era
bilar. Här kommer hålltiderna för dagen.
09.00 Start i fårahuset, naturreservatet på Toftaholm.
Ca. 10.30 Dörarps församlingshem och enkelt kaffe.
Ca. 12.00 Hallsjö kyrkoruin där vi äter medhavd matsäck.
Ca. 13.30 Hembygdsparken i Sundet.
Ca. 15.00 Vittaryds kyrka och avslutning.

Kyrkogårdsvandring
Tannåker

Dagledigträffar
DÖRARP/VITTARYD
Torsd 27 sept kl 14.00
Sång och musik med paret
Ylva och Ove Ericsson.
Vittaryds församlingshem.

Torsd 25 okt kl 14.00
”Sång och Strängar” med
Vivan Lundgren Blomster.
Dörarps församlingshem.

Torsd 29 nov kl 14.00

”En resa i Turkiet” med Stig
och Ingrid Björkman Sand.
Vittaryds församlingshem.

Onsd 12 dec kl 14.00

Utdelning av julblommor till
alla 80-åringar och äldre. Sång
och musik. Dörarps församlingshem.

Torsd 13 dec kl 14.00

Utdelning av julblommor till
alla 80-åringar och äldre. Sång
och musik. Vittaryds församlingshem.
För kyrkskjuts, ring exp.35850.

BOLMSÖ/TANNÅKER
Tisd 25 sept kl 14.00

”På väg mot ett lyckligare
liv”. Diakon Birgit Gunnarsson, Ljungby. Tannåkers
församlingshem.

Tisd 23 okt kl 14.00

Elly & Leif Gudmundsson
sjunger Dan Andersson och
Evert Taube. Bolmsö församlingshem.

Tisd 20 nov kl 14.00

Margareta Lindén pratar om
”Förklädets historia”.

Tisd 11 dec kl 14.00

Julgröt, underhållning sång
och musik Olle Heverius.
Bolmsö församlingshem.

Söndagen den 16 sept kl 15.00
inbjuder kyrkorådet i Tannåker till kyrkogårdsvandring.
Ledsagare på kyrkogården
blir Karl Karlsson, Gunnar
Svanholm och Erik Fredriksson. Efter vandringen blir det
kaffe i församlingshemmet.

Frukostklubben

Du som vill ta en ”arbetsfrukost” tillsammans med dina
kollegor eller för dig som jobbar mer på egen hand.
Vi serverar kaffe och fralla
till självkostnadspris i Berga
församlingshem på onsdagar
kl 8.30-9.30.

Kyrkbuss från Åbrinken
Sista söndagen varje månad:
30/9, 28/10, 2/12 går kyrkbussen från Åbrinken kl
10.30. För påstigning inne i
samhället, ring Yngves Buss
tel 070-380 38 81.
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Körer och Barngrupper
Berga

Kyrkokören
Onsdagar kl 19.00
Barnkören /Pyssel och
sång
Torsdagar kl 14.30
Ungdomskören
Torsdagar kl 17.00

Dörarp och Vittaryd
Kyrkokören

Torsdagar kl 18.30

Bolmsö och Tannåker
Kyrkokören

Tisdagar kl 19.00

Barnmusik/rytmik Ny termin börjar
tisdagen den 4/9 i Berga församlingshem
kl 11.00 barn 0-1 år
kl 14.00 barn 1-4 år

Tannåkers församlingshem

Musik-rytmikgruppen i Tannåker startar måndagen den 10/9 kl 10.00-11.30, barn från 1 år.
Känn glädjen i sången! Välkommen att vara
med i någon av våra grupper!

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

Kyrkvaktm. Nils-Göran Svensson tel 358 43
(0730-913492), bost 930 55

Vittaryd

Kyrkvaktm. Kjell Salomonsson tel 358 45
(0730-343192), bost 0371-702 67
Redaktion: Km Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare)
och Liselott Johansson (layout, foto, m m).
Omslagsbild: Berga kyrka. Foto: Ingvar Streby.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 7/11.

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

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

Dörarp

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

