GRUPPINFORMATION
TILL HUSHÅLL

Kyrkfönstret
Information till församlingarna i Berga pastorat

Nr 3 Årgång 33

Gammeldags gudstjänst firades i Bolmsö kyrka, ledd av
prästen Rune Bolmblad. En gudstjänst som den kunde tänkas
vara utformad vid kyrkans uppförande för 150 år sedan.

Sept - Nov 2013

Kyrkfönstret

Vad behöver du ?
Mat måste vi ha. Vatten måste
vi dricka. När kylan kommer
är gott med en extra varm
tröja, och tak över huvudet är
bra, inte minst när regnet bara
öser ner. Arbete och ett socialt
liv tillhör också det värdefulla
i tillvaron. Och alla fritidsintressen – tv, böcker, studiecirklar, bad, gym m.m. Vad
skulle du kunna mista utan att
livet förlorade i kvalité? Och
vad är viktigast i livet?
Vi tar det mesta för givet.
Det är klart att vi ska vara
friska, leva länge och kunna
göra vad vi vill. Men livet är
aldrig självklart, aldrig någonsin. Vi invaggas ofta i den
föreställningen. Här i Sverige
är allt tryggt och bra. Värre är
det ute i världen. Det är sant
att det ofta är tryggare här än
i många länder. Men olyckan
eller sjukdomen kan slå till
också här. Varje dag får många
besked om att de har cancer
eller aids.
Om en människa drabbas av
något svårt kan man reagera
på olika sätt. En del blir förlamade, apatiska. Ska vi våga
åka buss eller flyga någon mer
gång? Rädslan kan förlama,
ta ifrån oss livsglädjen. Ska
den göra det? Andra reagerar
på ett annat sätt, kanske med



ilska? De flesta sörjande människor som jag har mött har en
sund livsvilja. ”Det blir svårt
att leva vidare, men jag måste.” Och visst går det. Viljan
är oerhört viktig.

Det är inte bara för att de har
en viss förmåga att möta och
förstå människor. Kanske anar
man att livets svåra frågor
kräver andliga svar.

Kristus sträcker ut sina armar. Han vill ta oss i sin famn.
Kriser, prövningar kan skaka
om oss. Och det behövs ibland. Värdesätter vi livet? Var
finns min absoluta trygghet?
Vad är nödvändigt i livet? Vad
vill du uppnå med ditt liv?
Är det bara att njuta gott och
sedan dö? Varför söker sig fler
människor till kyrkorummet
när krisen kommer. Varför får
präster vara med i krisgrupper.

Gud är inte långt borta från
någon enda av oss.
Han vill vara din vän och
frälsare.
Endast i Gud må du ha din ro
min själ.
   Jan-Åke Carlsson

Kyrkfönstret

DÖPTA
Den helige Sigfrids kapell
Amanda Inger Astrid Karlsson, Trotteslöv
Elias Ola Ejgil Strömberg, Lagan
Axel Johan Edward Sjödahl, Guddarp
Freja Saga Nilsson, Lagan
Saga Ingrid Nilsson, Ljungby
Bolmsö kyrka
Axel Peter Mårtensson, Broaryd
Lucas Vojsson, Växjö
Freja Iris Stina Knutsson, Värnamo
Tannåkers kyrka
Nicholas Christian Arvid Schelde, Stockholm
Zeb Gilbert Hilding Björnlund, Ljungby
Signe Karin Petersson, Ljungby
Alice Anna Petersson, Ljungby
Dörarps kyrka
Stina Ulla Melinda Lanqvist, Dörarp
Vanessa Astrid Mollberg, Hongkong
Bertil Carl-Axel Justus Morus, Södra Ljunga
Edvin Wilhelm Alf Svensson, Torlarp
Vincent Thure Folke Jonasson, Torlarp
Valter Erik Stridsberg, Stockholm
Vittaryds kyrka
Emilia Marie Urban Hettich, Miami Florida
Alma Mathilda Jasmin Lundström, Vittaryd
Livia Karin Maria Malmsten, Vittaryd
Lukas Axel Erik Larsson, Vittaryd

Saga Ingrid döpt i S:t Sig frids kapell, Lagan.

Ny medarbetare

Under en längre period har vi haft glädjen
att ha vår ”gamle” diakon Anders Fall hos
oss i arbetslaget. Från den 1/8 kommer Anders att tjänstgöra bara på enstaka söndagar.
Därför är vi mycket glada över att Jan-Åke
Carlsson, senast komminister i Rydaholm
och bosatt i Ljungby, ställer sig till förfogande för arbete i vårt pastorat. Tjänsten är
på deltid med huvudsakliga arbetsuppgifter
i Berga församling. Förordnandet gäller i
första hand fram till årsskiftet.
Vi hälsar Jan-Åke varmt välkommen till oss!

GUDSTJÄNSTTIDER BERGA
13 Tacksäg 11.00 Mässa. JÅC.
20 21 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
27 22 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

September

8 15 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
Församlingsdag.
15 16 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
22 17 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
29 Mikaeli 11.00 Mässa. JÅC.

Oktober

6 19 e Tref 17.00 Musikgudstj.
SÅF.

November

2 Alla helgon 11.00 Familjegudstj. SÅF.
3 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
10 24 e Tref 18.00 Mässa. JE.
17 S f doms 11.00 Mässa. JÅC.
24 Domssön 11.00 Mässa. JÅC.

December

1 1 Advent 11.00 Mässa. JÅC

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

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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150-årsfirande på Bolmsö
Den 7 juli var det stor högtidsdag i Bolmsö
kyrka, då kyrkans 150-årsdag firades. Dagen
inleddes med en högmässa ledd av biskop
Jan-Olof Johansson med assistans av komminister Jörgen Eklund. Högmässan inleddes
med att kyrkvärden Bruno Edgarsson läste ett

gäster i församlingshemmet och i ett stort tält
för att äta middag och ha en trevlig samvaro.
De inbjudna gästerna fick Bolmsöboken som
gåva och flera berättade minnen från sin tid
i församlingen. Hela dagen blev ett stort och
glädjefullt minne som även är inspelat på film.

Lindbergs drog full kyrka

skrivet minnesord av förre komminister Per
Melin, skrivet inför Bolmsö kyrkas 100-årsdag. Övriga medverkande var tf. kyrkoherde
Sven-Åke Fyhrlund, diakon Anders Fall och
kontraktsprost Göran Alexandersson. Pastoratets körer inramade högmässan med flera
finstämda sånger under ledning av kantorerna
Olle Heverius och Mari Gustavsson. Kyrkan
var välfylld av förväntansfulla åhörare från
hela pastoratet samt flera inbjudna präster som
tidigare tjänstgjort i församlingen. Efter högmässan samlades i ljuvlig sommarvärme 150

Sommarens konsert med Team Lindberg
besöktes av cirka 230 personer, vilket i det
närmaste fyllde Bolmsö kyrka. Team Lindberg
bestod för kvällen av Emilia Lindberg, dotter
till Nenne Lindberg, Nenne Lindberg och på
keyboard Lars-Uno Åkesson. Det blev en härlig
kväll i bästa countryanda och en tänkvärd andakt hölls av komminister Jörgen Eklund. Efter
konserten togs en kollekt upp via offergång
och summan 5640 kr tillföll Erikshjälpen.

GUDSTJÄNSTTIDER BOLMSÖ
13 Tacksäg 11.30 Mässa. SÅF.
20 21 e Tref 18.00 Hela
kyrkan sjunger. AF.
27 22 e Tref, se Tannåker.

September

8 15 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.
15 16 e Tref 11.30 Gudstjänst. AF.
22 17 e Tref 11.30 Gudstjänst. AF.
29 Mikaeli, se Tannåker

Oktober

6 19 e Tref 11.00 Mässa. SÅF



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

November

2 Alla helgon 9.30 Mässa. JE.
3 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
10 24 e Tref 11.30 Mässa. SÅF.
17 S f doms, se Tannåker.
24 Domssön 14.00 Mässa. JE.

December

1 1 Advent 11.30 Gudstjänst. SÅF.

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Vad gör Svenska kyrkan och vad betyder ditt medlemskap?
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Svenska kyrkan - någon du alltid kan prata med
Svenska kyrkan - finns där när ingen annan gör det
Svenska kyrkan - erbjuder gemenskapen i den kristna kyrkan
Svenska kyrkan - jobbar för ett mänskligare samhälle
Svenska kyrkan - en av världens största biståndsorganisationer
Svenska kyrkan - en av Sveriges största musikarrangörer
VAR ska vi lägga kraften?
Gör din röst hörd!

Daglediga för Bolmsö
och Tannåker
Tisdag 10 sept kl 14.00

Tack till sommarjobbarna i
Tannåkers kafé
Efter denna underbara sommar, kan vi med glädje se
fram emot hösten. Som vanligt har det varit full aktivitet i
Tannåkers församlingshem.
Det började redan i mitten av
juni, med att Fredrik Lööv
(med god hjälp av farfar Olle)
oljade alla möbler och trädetaljer på församlingshemmets
altan. Tack Fredrik och Olle
för gott arbete.
Den första juli öppnade

vårt våffelkafé, med som
vanligt goda kakor och våfflor, och som tidigare år var
det Therese Storm och Elin
Eriksson som tillsammans
skötte de två första veckorna,
resterande tre veckor fick Pia
Gustafsson hoppa in som
ersättare för Therese, eftersom hon höll i verksamheten i
Dörarp också. Ett varmt tack
till alla tre, för er positivitet,
bra jobb och trevligt bemötande.
/Tannåkers kyrkoråd

Tannåkers församlingshem
”Solo- Allsång & Trallsång,
sång o musik Marie Hydbring.
Tisdag 8 okt kl 14.00

Bolmsö församlingshem
Lars-Olof Johansson berättar
om Ljungby Blåsorkester och
om musiklivet i Ljungby.
Tisdag 5 nov kl 14.00

Tannåkers församlingshem
Thorvald Dolk visar film från
Afrika.
Tisdag 3 dec kl 14.00

Bolmsö församlingshem
Grötfest, underhållning av
Mats Öberg och Christina
Bolmblad Johnsson.

GUDSTJÄNSTTIDER TANNÅKER
13 Tacksäg 9.30 Gudstjänst. SÅF.
20 21 e Tref, se Bolmsö.
27 22 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.

November
September

8 15 e Tref, se Bolmsö.
15 16 e Tref 17.00 Gudstjänst. SÅF.
22 17 e Tref, se Bolmsö.
29 Mikaeli 11.00 Gudstjänst. SÅF.
Församlingsdag.

Oktober

6 19 e Tref 9.30 Gudstjänst. JE.

2 Alla helgon, se Bolmsö.
3 Alla själar 14.00 Gudstjänst
med minnesstund. JE.
10 24 e Tref, se Bolmsö.
17 S f doms 18.00 Musikgudstj.
24 Domssön, se Bolmsö.

December

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

Kyrkbil

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

1 1 Advent 9.30 Mässa. SÅF.
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Sommarkyrkan Dörarp

Musicals - konsert

Sommaren 2013 blev en fantastisk sommar
det är vi nog alla överens om. Så blev det också för sommarkyrkan i Dörarp, helt fantastisk.
De människor som skrivit i gästboken tack
för goda våfflor och god service m.m. Det
kom 35-40 personer varje dag och de kom
från Sverige, Tyskland, Holland, Danmark
och USA och alla ville uppleva Dörarp när
det är som bäst. Tre dagar i veckan kl 14.00
erbjöds program som inte var mest besökt
men vi som var med hade trevligt.
Vi tackar Ronja och Therése som arbetat i
sommar och ser fram mot sommaren 2014.

Söndagen den 29 september kl.18 får vi besök
i Dörarps kyrka av Älmhults fantastiske tenor
Johan Wirell. Han sjunger musikallåtar tillsammans med Vittaryds och Dörarps kyrkokör. Missa inte att komma och njuta av sånger
från kända och älskade musikaler, så som The
Sound of Music & Chess.

Vid Dörarps sommarkyrka serverades besökarna gott fika
och erbjöds guidad visning av den vackra medeltidskyrkan.

BIBELDAG med Berit Simonsson
”En tro som bär genom allt”

Den 15 oktober inbjuder vi till bibeldag med
Berit Simonsson i Berga församlingshem. Temat är ”En tro som bär genom allt!”.
Det börjar med drop in kaffe från kl. 14.30,
själva bibeldagen börjar 15.00 – 16.30 sedan
paus med start igen 18.00 – 20.00.
Varmt välkomna!

GUDSTJÄNSTTIDER DÖRARP
13 Tacksäg 16.00 Gudstjänst. JE.
20 21 e Tref, se Vittaryd.
27 22 e Tref 9.30 Gudstjänst. SÅF.

November
September

8 15 e Tref 9.30 Gudstjänst. JE.
15 16 e Tref 11.00 Mässa. JE.
22 17 e Tref, se Vittaryd.
29 Mikaeli 18.00 Musikgudstj.JE.

Oktober

6 19 e Tref 11.00 Mässa. JE.



2 Alla helgon 11.00 Mässa. JE.
3 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. JE.
10 24 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
17 S f doms 9.30 Mässa. SÅF.
24 Domssön, se Vittaryd.

December

1 1 Advent 9.30 Gudstjänst. JE.

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

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Kan du inte sjunga? Sjung ändå!
Att sjunga i kör är en frigivande känsla och du
lär känna många nya människor. Det bästa med
körsång är att du delar glädjen i sången tillsammans med andra och att alla får känna sig
delaktiga!
Vittaryd och Dörarps kyrkokör träffas en gång
i veckan och alternerar mellan orternas församlingshem. Men tiden är alltid densamma
– torsdagar kl.18.30

Våren 2013 hade vi en mysig Alla Hjärtans
Dag- konsert med en fullsatt kyrka, och framför oss väntar musikal-konserten då vi återigen
ska samarbeta med Johan Wirell. Till vintern
har vi en fantastisk julkonsert att längta efter,
med en artist jag inte riktigt kan avslöja än…
Kan du inte sjunga som Carola eller Céline
Dion? Det gör inget! Alla är välkomna till Vittaryds och Dörarps kyrkokör! Men det finns ett
krav – att tycka det är roligt att sjunga!
Har du frågor är du välkommen att ringa.
Mari Gustavsson, körledare
072-515 32 00

Ungdom - konfirmand
Att sjunga i kör ger många glada sångupplevelser både för
korister och åhörare.

Utöver att sjunga på kyrkans alla stora högtider, försöker vi också hinna med lite olika
konserter. Hösten 2012 bjöd vi in Johan Wirell
och Ida Karlsson och fyllde Vittaryds kyrka
med Benny Anderssons fina musik, och i julas
gjorde vi något så fantastiskt som att sjunga
med självaste Jan Johansen!

Nu har vi dragit igång med den nya gruppen
av konfirmander och det är 17 stycken från
hela pastoratet och alla församlingar är representerade i gruppen.
Upptakten blev en resa till Liseberg vilket
var mycket uppskattat. Från och med 4 september drar vi igång på allvar med undervisningen. Det är mycket som skall hinnas med
av kunskapsinlärning men självklart så skall
vi ha skoj också, bland annat ska vi fjällvandra.
/Jörgen E

GUDSTJÄNSTTIDER VITTARYD
13 Tacksäg 18.00 Mässa. JE.
20 21 e Tref 16.00 Gudstjänst. AF.
27 22 e Tref, se Dörarp.

September

8 15 e Tref 11.00 Mässa. JE.
Församlingsdag.
15 16 e Tref 16.00 Gudstjänst. JE.
22 17 e Tref 9.30 Gudstjänst. AF.
29 Mikaeli 14.00 Mässa.JE.

Oktober

6 19 e Tref, se Dörarp.

November

2 Alla helgon 9.30 Gudstjänst. SÅF.
3 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. JE.
10 24 e Tref 9.30 Gudstjänst. JE.
17 S f doms 14.00 Gudstjänst. SÅF.
24 Domssön 9.30 Mässa. JE.

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

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

December

1 1 Advent 11.00 Gudstjänst. JE.
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KYRKOVAL 15 SEPTEMBER

Den 15 september är det dags för dig att gå
till vallokalen och välja de ledamöter som
du anser ska styra inom Svenska kyrkan.
Du ska välja ledamöter till Kyrkomötet
(kyrkans riksdag), Stiftsfullmäktige i
Växjö stift och kyrkofullmäktige för Berga
pastorat.

den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som
ska finnas i församlingen, eller hur kör- och
konsertverksamheten ska se ut.

I Berga pastorat finns det 5 nomineringsgrupper, en för varje församling. Valet är ett personval och du får kryssa för tre personer.
Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma
sätt som i de allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar före valdagen och
när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe.
Röstar du i din vallokal på valdagen bör du
helst ha röstkortet med dig (legitimation krävs
om inte valförrättarna känner dig). Om du
blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till
din församling för att få ett dubblettröstkort.
Rösta lokalt, regionalt och nationellt
I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs
lokalt, regionalt och nationellt.
Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val
- Vita valsedlar
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling
eller, om din församling samverkar med andra
församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för

Val till stiftet, regionalt - Rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.
Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning
genom expertis inom flera områden. Till
exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska
renovera en kyrka.
Val till kyrkomötet, nationellt - Gula valsedlar

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om
kyrkans gemensamma och övergripande frågor.
Kyrkomötet behandlar också frågor om hur
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka
psalmer som ska finnas i psalmboken.
Låt oss sluta upp mangrant vid valurnorna
för att visa vårt stöd till församling och
kyrka!

Kyrkan och församlingen ska vara mitt ibland oss, ge trygghet
för generationer och även vara en kulturbärare.
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Varför rösta i kyrkovalet?
▲ För att man får – demokratin fungerar
▲

▲

▲
▲
▲
▲

bara om den används.
För att man vill – Svenska kyrkan berör
fler än man tror, mig eller andra, nu eller
längre fram.
För att Svenska kyrkan spelar en viktig
roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.
För att stötta de som tar på sig uppgiften
att vara med och styra.
För att varje röst väger tungt i kyrkovalet,
så att din kyrka kan leva vidare på orten.
För att Svenska kyrkan är beroende av
människors engagemang.
För att det handlar om hur min kyrkoavgift används.

▲ För att man vill vara med och påverka var

Nomineringsgrupper
Listorna för valet till kyrkofullmäktige
i Berga pastorat ser ni nedan. Det är 25
mandat som ska fördelas mellan våra fem
församlingar. Du kan kryssa för högst tre
kandidater. Om du inte sätter något kryss så
innebär det att du kryssat för de tre första
kandidaterna på listan.
Vallokaler är församlingshemmen i respektive församling. Öppettider den 15 sept:
9.00 - 11.00 och 16.00 - 20.00 i alla vallokaler, utom Tannåker där tiden är 9.00-11.00
och 18.00-20.00. Vi bjuder på fika i alla
församlingshem.
Förtidsröstning kan göras på pastorsexpeditionen, tider kommer att annonseras.

Svenska kyrkan ska lägga kraften!

Berga församlings vänner i
Berga pastorat

Dörarps kyrkas församling
i Berga pastorat

1. Sven-Åke Strömgren
2. Arne Johansson
3. Yvonne Kraft
4. Kennerth Johansson
5. Bodil Nilsson
6. Tommy Wahlberg
7. Barbro Sandell
8. Alice Salomonsson
9. Catarina Sköld Bengtsson
10. Bernt Salomonsson
11. Ewa Karlsson
12. Bodil Andersson
13. Ingvar Holm
14. Lars-Åke Andersson
15. Irma Bengtsson
16. Britt Arvidsson
17. Per Larsson
18. Britt-Mari Larsson

1. Gerth Antonsson
2. Lars Danielsson
3. Stig Johansson
4. Ing-Marie Berg
5. Monica Thorén
6. Inga-Lill Palm
7. Anders Karlsson
8. Gunvor Lanquist
Vittaryds församlings vänner i
Berga pastorat
1. Elisabeth Carlsson
2. Nils Ekstrand
3. Maria Nilsson
4. Jan Carlsson
5. Gerd Johansson
6. Anne-Marie Linnér
7. Peter Kårhammer

Bolmsö församlings vänner
i Berga pastorat
1. Bruno Edgarsson
2. Christina Andersson
3. Britt-Marie Andersson
4. Ann-Christine Bolin
5. Lena Karlsson
6. Anders Johnsson
7. Olle Josefsson
8. Lars-Uno Åkesson
9. Mats Ingemarsson
Tannåkers kyrkas samlingslista
i Berga pastorat
1. Jan-Erik Eriksson
2. Anne-Marie Kårhammer
3. Majken Lööv
4. Ingrid Rosenlindh
5. Pia Gustafsson
6. Veronica Karlsson
7. Stefan Lööv
8. Karl-Olof Lööv
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Messy Church
Vad är det??
Det är ett sätt att vara kyrka där hela familjen får vara med. Det är en kyrka som vill hjälpa
människor att lära känna och få växa i sin tro på Jesus som sin frälsare.

Hur går det till??

Vi erbjuder under hösten sex olika Messy church tillfällen och du är välkommen där det passar dig och din familj bäst. Vi erbjuder ett team varje månad.
När du och din familj eller bara du själv kommer till församlingshemmet så möts du av
en mötesbyrå där du välkomnas och skrivs in i liggaren, du får också en klisterlapp med ditt
namn på som du sätter på dig så att alla vet vem du är. Därefter så finns det lite kaffe och saft
och möjlighet att mingla runt en stund. Sedan blir det en kort samling där alla välkomnas och
får kort information om vilket tema det är för kvällen. Därefter går man ut i olika praktiska
grupper för alla åldrar. Alla får göra av allt men inte på en gång. När alla har gjort av allt så
samlas vi för en kort gudstjänst där vi får användning av det som vi skapat under kvällen. Allt
avslutas med att vi äter en ordentlig kvällsmat tillsammans.

Vad kostar det??
Messy church är gratis.

När och var kan jag komma på Messy church??

Kvällarna börjar klockan 17.30 med drop in. Programmet börjar 17.50 och är slut
klockan 19.30.
Messy church är i Berga församlingshem och i
Vittaryds församlingshem.
1 oktober
Berga församlingshem
2 oktober
Vittaryds församlingshem
6 november Vittaryds församlingshem
7 november Berga församlingshem
4 december
Berga församlingshem
5 december
Vittaryds församlingshem
VÄLKOMNA!		
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Kyrkfönstret

MUSIKVECKAN BERGA
För sjätte året i rad har arrangerats musikvecka i
Berga kyrka. Ett blandat program med allt från
orgelkonsert till Elvis har erbjudits. Det har varit sång och musik av hög klass varje kväll så vi
kan bara gratulera de åhörare som tagit tillfället
i akt.
Musikveckan inleddes på tisdagen med sång av
vår egen kantor Marie Hydbring som ackompanjerades av maken Jan Hydbring, som även
framförde några pianostycken.

Fredagens program var en orgelkonsert med
Ulf Norberg, organist från Hedvig Eleonora
kyrka, han är Stockholms nye konserthusorganist och medlem av Kungliga filharmonin.
A Cappella-kören från Göteborg fyllde
kyrkan på lördagen med sina vackra toner.
Många i kören har en bakgrund på Musikhögskolan i Göteborg och är aktiva inom
svenskt körliv sedan många år.
Till finalen på söndagen kom Fresh Air från
Anderstorp som är väl kända i våra trakter, då de medverkat vid sommarkyrkan i
Tannåker under flera somrar. Elvisrepertoaren är klassisk på sitt sätt och det blev den
riktigt svängiga kvällen under veckan.
Musikveckan har haft god uppslutning och
vi hoppas att alla har njutit av den vackra
sång och musik som framförts.

Soppluncher

Berga församlingshem

Tisdag 24 september kl 12

Nisse Norén från Vetlanda talar om trons
förändring i livets olika åldrar.
På onsdagen framfördes ett klassiskt program av
mezzosopran Anna-Kajsa Hultberg och Jacob
Hultberg på piano. Till vardags kan de höras på
operascener i Malmö och Köpenhamnsregionen.

Tisdag 22 oktober kl 12

Lilian Manell, Markaryd sjunger och spelar.
Tisdag 19 november kl 12

Sara Lindahl, diakon i Mariakyrkan Ljungby, sjunger och spelar personliga favoriter.

Lejontassar

Träff för daglediga män, i Berga förs.hem.
Onsdag 25 september kl 9.30

Besök av Lars-Olof Johansson från Ljungby Blåsorkester.
Onsdag 30 oktober kl 9.30

Thomas Rosell från Skatelöv spelar dragspel och sjunger blandade visor.
Onsdag 27 november kl 9.30

Trio Respiro, även de från Malmö bjöd på ett
uppskattat program på torsdagskvällen.

Besök på Ljungberg-muséet.
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Sång & Musik
Berga
Barnmusik/rytmik 0-1 år
Barnmusik 1-4 år		
Pyssel & sång (barnkör)
Ungdomskören		
Kyrkokören			

Tisdagar 13.30
Tisdagar 14.00
Torsdagar 14.30
Onsdagar 17.00
Onsdagar 19.00

Dörarp/Vittaryd
Barnkör 4-6 år			
Kyrkokören			

Torsdagar 17.30
Torsdagar 18.30

Bolmsö/Tannåker
Barnmusik 0-5 år		
Kyrkokören			

Måndagar 10.00
Tisdagar 19.00

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. Mats Rosenlindh tel 358 43 el. 358 49
bost 0708-93 11 06

Vittaryd

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: 150-årsfirande vid Bolmsö kyrka.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 1/11.

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 km Jan-Åke Carlsson 070-36 64 491
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)

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

