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Bana väg för Herren
”En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas.
Krokiga vägar skall rätas och steniga vägar jämnas.
Och alla människor skall se Guds frälsning.” Luk.3:4-6
När vi skulle ha gäster hemma
sa vi ofta till barnen: Se nu till
att ni är hemma när de kommer och se till att ha städat
rummen.. När det sedan närmade sig tiden för gästen att
komma så fick man lite innan
påminna barnen på nytt så
att de verkligen skulle vara
beredda.
De inledande orden om
rösten som ropar i öknen är
hämtade från profetens Jesajas
bok för att folket inte skulle
glömma bort att leva i beredskap på den stund när Gud
skulle uppfylla sina löften om
en Frälsare. Det löftet intensifierades när Johannes Döparen talade till folket.
Och människorna som lyssnade till profeternas förkunnelse kände allvaret i att leva i
väntan på Jesu ankomst.
Nu lever vi på nytt i adventstid. Adventstiden som är en
förberedelsetid till julens stora
glädje när Jesus föds och blir
människa för att kunna rädda
oss undan synden och döden
för att ge oss en framtid och



ett hopp.
För att vara trygga kom människorna till Johannes för att
kunna se framtiden an och
för att hålla sig vakna och

till kyrkan detta nya kyrkoår
för att lära känna undret i
krubban som förvandlar och
förändrar livet för den som
öppnar sitt hjärta.

beredda nu när Jesus skulle
komma.
Nu är det kyrkans uppgift att
berätta om att Jesus kommer till oss på nytt så att vi är
beredda och kan lära känna
Honom, så att hans ankomst
blir till glädje för alla.
Därför är du välkommen

Så välkommen till kyrkan
detta nya kyrkoår för att lära
känna Jesus och bli frälst.
Ett Gott nytt kyrkoår!
Sven-Åke Fyhrlund
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DÖPTA
Gud, hos dig är livets källa,
allt du bär med allmaktsord.
Nytt du låter livet välla
över samma gamla jord.
Aldrig du ditt verk förgäter,
du förgäter ej de små,
deras änglar när dig stå.

Den helige Sigfrids kapell
Elliot Dan Victor Zlatan Hägg, Lagan
Stina Maria Viola Johansson, Hörda
Bolmsö kyrka
Elis Tage Hjalmarsson, Sunnaryd
Vittaryds kyrka
Kian Maximilian Eriksson, Ljungby

SvPs 378

JUL i GEMENSKAP
i Berga församlingshem

JULDAGEN kl 14.00

Välkommen till julgemenskap i Berga församlingshem. Vi äter lite enkel julmat och umgås en stund på
juldagens eftermiddag. Därefter avslutar vi med en julandakt kl 17.00. Alla
är välkomna!
Anmäl dig till pastorsexp. 358 50, senast 18/12.
VARMT VÄLKOMNA hälsar
Elionor & Anna-Karin

GUDSTJÄNSTTIDER BERGA
26 Annand 11.00, se Tannåker.
29 Sön e jul 11.00 Gudstj. JE.
17.00 Carols vid Betlehem. JE.
Körer. Manskören. Brass.
31 Nyårsaft 18.00 Nyårsbön. SÅF

December

1 1 Advent 11.00 Mässa. JÅC.
8 2 Advent 17.00 Ekum musikgudstj. SÅF.
15 3 Advent 11.00 Mässa. JÅC.
22 4 Advent, se Vittaryd.
24 Julafton 11.00 Julbön. SÅF
23.00 Midnattsmässa. JÅC.
25 Juldagen 17.00 Gudstjänst i
kapellet. SÅF.

Januari

1 Nyårsd 16.00 Mässa. JE.
5 2 e jul, se Dörarp.
6 Trettond 16.00 Mässa. SÅF.
12 1 e Trett 11.00 Mässa. JÅC.
19 2 e Trett 11.00 Mässa. JÅC.
26 2 e Trett 11.00 Mässa. JÅC.

Februari

2 Kyndelsm 17.00 Musikg. AF.
9 5 e Trett 11.00 Mässa. JÅC.

16 Septuag 11.00 Mässa. JE.
23 Sexag 11.00 Mässa. SÅF.

Mars

2 Fastl.sön 11.00 Gudstj. AF.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JÅC = Jan-Åke Carlsson
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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Julkonsert med Jan Johansen
Torsdagen den 19 dec kl.19.00

får Bolmsö storfrämmande av Jan Johansen!
Han ger en julkonsert under namnet ”Vit
Jul” tillsammans med Bolmsö/Tannåker
och Vittaryd/Dörarps kyrkokörer. Missa
inte denna kväll fylld av mysiga julsånger i
Bolmsös fantastiska kyrka! Biljetter säljes på
Ticnet eller vid entrén till kyrkan.
Jan Johansen sjunger julsånger i Bolmsö kyrka
tillsammans med stor pastoratskör.

Församlingsdag på Bolmsö

Eva Kristiansson visar blomsterarrangemang i Bolmsö
församlingshem.

Församlingsdagen i Bolmsö på tacksägelsedagen inleddes med mässa i kyrkan under ledning av Sven-Åke Fyhrlund. Efter
gudstjänsten var det fortsatt gemenskap
i församlingshemmet där Södra Ljunga
Livs serverade en god middag. Därefter
var det dags för Eva Kristiansson att
berätta om hur man kan använda den
egna trädgårdens blommor och växter för
dekorationer i olika sammanhang. Hon
visade också prov på detta. Spännande
och intressant med tanke på allt som finns
i våra trädgårdar.

GUDSTJÄNSTTIDER BOLMSÖ
Januari

December



1 1 Advent 11.30 Gudstj. SÅF.
8 2 Advent, se Tannåker.
15 3 Advent 11.00 Mässa. JE.
22 4 Advent, se Vittaryd.
24 Julafton 14.00 Julbön. SÅF
25 Juldagen 7.00 Julotta. SÅF.
26 Annand, se Tannåker.
29 Sön e jul 14.00 Mässa. JE.

1 Nyårsd, se Berga.
5 2 eft jul, se Dörarp.
6 Trettond 16.00 Familjegudstj.
RB.
12 1 e Trett, se Tannåker.
19 2 e Trett 9.30 Mässa. JE.
26 2 e Trett 9.30 Gudstjänst. SÅF.

Februari

2 Kyndelsm 18.00 Mässa. SÅF.
9 5 e Trett, se Tannåker.
16 Septuag 9.30 Gudstjänst. JE.
23 Sexag, se Tannåker.

Mars

2 Fastl.sön 11.00 Mässa. SÅF.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
RB = Rune Bolmblad

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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JULMARKNAD i Tannåker
Lördag den 7 december kl.13.30-16.30
inbjuder Tannåkers församling till julmarknad i församlingshemmet med försäljning av
julsaker, hantverk mm. Servering av kaffe och
glögg. Sara Karlsson finns på plats för att visa
sin nyutkomna bok, en heltäckande samling
om bygdens folk som är begravda på Tannåkers kyrkogård.

för att vara med och lyssna, sjunga med och
ta del av julens glada budskap genom sången
och musiken. ”Musiken är en gåva, en skänk
av Gud, och giver jag henne näst teologin den
högsta äran”. Må dessa kloka ord av Luther bli
vår ledstjärna denna kväll.

Kl.17.00 Advents- och julkonsert.

Julmarknaden avslutas som vanligt i kyrkan
med en adventskonsert. Körsångare, instrumentalister och solister kommer då att presentera och förmedla julens glada budskap
genom en rad välkända sånger från adventsoch jultiden. Solister blir Stina Ekegren, Mari
Gustavsson och Lars-Olof Johansson. Kom

En uppskattad trio

Pastoratets tre kantorer Marie Hydbring, Mari
Gustavsson och Olle Heverius har tillsammans med sina körer bjudit på Hela kyrkan
sjunger-kvällar både i Berga och Bolmsö
kyrka. Det har varit uppskattade kvällar med
fin blandning av sång och musik och där församlingen fått vara med och sjunga kända och
älskade sånger.
Här tackar diakon Anders Fall kantorer,
körsångare och instrumentalister för en härlig
sångkväll i Bolmsö kyrka.

GUDSTJÄNSTTIDER TANNÅKER
Januari

December

1 1 Advent 9.30 Mässa. SÅF.
7 2 Advent 17.00 Advents- och
julkonsert. SÅF.
15 3 Advent, se Bolmsö.
22 4 Advent, se Vittaryd.
24 Julafton, se Bolmsö.
25 Juldagen 5.00 Julotta. SÅF.
26 Annand 11.00 Mässa. SÅF.
29 Sön e jul, se Berga/Bolmsö.

1 Nyårsd, se Berga.
5 2 eft jul, se Dörarp.
6 Trettond 14.00 Gudstjänst. SÅF.
12 1 e Trett 11.00 Mässa. SÅF.
19 2 e Trett, se Bolmsö.
26 2 e Trett 11.00 Mässa. SÅF.

Februari

2 Kyndelsm 16.00 Gudstjänst. SÅF.
9 5 e Trett 11.00 Ekum. gudstj.i
Tannåkers pingstkyrka. SÅF.
16 Septuag, se Bolmsö.
23 Sexag 9.30 Gudstjänst. SÅF.

Mars

2 Fastl.sön 9.30 Gudstj. SÅF.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Musikalkonsert i Dörarps kyrka
I slutet av september fylldes
Dörarps kyrka till sista plats
när solist Johan Wirell, Liatorp
och Dörarp/Vittaryds kyrkokör
under ledning av Mari Gustavsson inbjöd till en musikalkonsert.
Vackra och finstämda sånger
ur Chess, Sound of Music, m fl
framfördes till åhörarnas stora
förtjusning.
För den som missade denna
konsert kan vi berätta att Johan
återkommer till Alla hjärtans
dags-konsert den 16 februari.

Dörarp/Vittaryds kyrkokör och Johan Wirell framförde
musikalsånger i Dörarps kyrka.

Julmys i Dörarp

Församlingsdag

Onsdagen den 11 dec kl 18.30

Den 1 september var det församlingsdag i
Dörarp. Jörgen ledde mässan i kyrkan och
kören förgyllde stämningen med sånger av
bland annat Kalle Moraeus.
Efter mässan åkte vi till Susies café och fick
en fantastiskt lyxig lunch i hemtrevlig och
mysig miljö. Det blev också lite countrymusik
från Mari mellan maten och kaffet.
Tack alla som gjorde denna mysiga dag möjlig!

Barnkören sjunger! Linus Grafström sjunger
julsånger. Fika och allsång Mari Gustavsson.
Tomten kommer till alla barn...
...dessutom blir det en andakt i julens tecken.
Såväl stor som
liten är varmt
och juligt
välkommen till
Dörarps församlingshem!

GUDSTJÄNSTTIDER DÖRARP
Januari

December



1 1 Advent 9.30 Gudstjänst. JE.
8 2 Advent 11.00 Mässa. SÅF.
15 3 Advent, se Vittaryd.
22 4 Advent, se Vittaryd.
24 Julafton 11.00 Julbön på
Toftaholm. JE.
25 Juldagen 7.00 Julotta. JE.
26 Annand, se Tannåker.
29 Sön e jul, se Berga/Bolmsö.

1 Nyårsd, se Berga.
5 2 eft jul 11.00 Mässa. SÅF.
6 Trettond 16.00 Gudstjänst. JE.
12 1 e Trett, se Vittaryd.
19 2 e Trett 11.00 Mässa. JE.
26 2 e Trett, se Vittaryd.

Februari

2 Kyndelsm 18.00 Mässa. JE.
9 5 e Trett 9.30 Gudstjänst. SÅF.
16 Septuag 18.00 Musikgudstj. JE.
23 Sexag 18.00 Gudstjänst. JE.

Mars

2 Fastl.sön 11.00 Mässa. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Tjernobylbarnens oas
Måndagen den 4/11 samlades ett trettiotal
människor i Vittaryds församlingshem för att
lyssna till Ove Claesson och arbetet i Vitryssland. Som vanligt blev det en kväll fylld av
starka känslor över hur barn har det. Under
kvällen samlades det in pengar genom lotterier
och fika som hade skänkts till kvällen. Under kvällen samlades 8 212 kronor in plus att
Vittaryds kyrkliga syförening skänkte 10 000
kronor till kvällens ändamål. Tack alla för en
fin kväll.

Vill du vara med och sjunga?
Vill du sjunga med självaste Jan Johansen?
Torsdagen den 12 dec 18.30 i Dörarp och
måndagen den 16 december 18.30 i Vittaryds
församlingshem över vi för att köra bakom
Jan Johansen på hans julkonsert den 19 december i Bolmsö kyrka. Ta chansen och var
med om denna fantastiska upplevelse! Alla är
välkomna till ”Julkören”. Har du frågor? Ring
Mari Gustavsson, tel 072-515 32 00.

Församlingsdag

Vittaryds församlingsdag gick av stapeln den
8 september. Klockan 11 höll Jörgen en högmässa i kyrkan, och kyrkokören sjöng härliga
sånger. Därefter följde mycket god middag
och kaffe i församlingshemmet. Tack alla
som var med och gjorde denna trevliga dag
möjlig!

Ove Claesson berättar om sitt arbete för
Tjernobylbarnen.

GUDSTJÄNSTTIDER VITTARYD
Januari

December

1 1 Advent 11.00 Gudstjänst. JE.
8 2 Advent, se Dörarp.
15 3 Advent 9.30 Gudstjänst. JE.
22 4 Advent 11.00 Mässa. JE.
24 Julafton, se Dörarp.
25 Juldagen 6.00 Julotta. JE.
26 Annand 11.00, se Tannåker.
29 Sön e jul, se Berga/Bolmsö.

1 Nyårsd, se Berga.
5 2 eft jul, se Dörarp.
6 Trettond 18.00 Mässa. JE.
12 1 e Trett 9.30 Gudstjänst. SÅF.
19 2 e Trett, se Dörarp.
26 2 e Trett 9.30 Mässa. JE.

Februari

2 Kyndelsm 16.00 Familjegudstj. JE.
9 5 e Trett, se Dörarp.
16 Septuag, se Dörarp.
23 Sexag 16.00 Mässa. JE.

Mars

2 Fastl.sön 9.30 Gudstj. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

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



Kyrkfönstret

Fjällvandring i Transtrand
Klockan åtta på söndagsmorgon samlades
konfirmanderna och dess ledare för att åka
de 55 milen till Transtrand, närmare bestämt
till Hemfjällstangen för att under två dagar
vandra på fjället. Regnet öste ner när vi kom
fram på eftermiddagen men efter att vi installerat oss och ätit så hade vi en del spel och
tävlingar. Sixten åtta år och Jeremia tio år var
nog de som hade roligast att få vara bland de
”stora barnen”. På måndag morgon tog vi på
oss våra kängor och gav oss upp på fjället, lett
av Bengt som har många timmars erfarenhet
av fjället både med skidor och vandring. Vi
gick på spångar efter leder men vi blev också
utlurade på lite fri gång bland mossa, buskar
och sten. Många fotografier togs på fjället. Första pausen tog vi i Mellanfjällsstugan
innan vi fortsatte mot Hemfjällsstugan där vi
åt våra mackor. Efter lunchen gick vi hemåt
där bastun väntade på oss. Efter middagen
var det lektion och lekar. Dag två. Vädret var

perfekt, dimman hade lättat och vi vandrade
denna gång fjällryggen och hade hela dalen
på vår vänstra sida och utsikten var underbar,
återigen så togs det mängder av bilder. Efter
ett par kilometer kom dimman igen och vinden tog i från väster. Fukten och kylan gjorde
att det blev kallt och vänster sida på kroppen
blev lite isig. Men alla kämpade på, inga klagomål fast det var lite jobbigt att vandra och inte
se något. Vi passerade några fjällsjöar, några
jobbiga partier tills vi äntligen kunde svänga
av ner mot Hemfjällstugan igen och då kom
solen igen och många sprang.
I två dagar fick vi vandra tillsammans och vi
hade två resdagar. Men med en bra chaufför
och bra videofilmer gick resan bra. (Volvo
raggaren i Filipstad var häftig också). Tack alla
som var med på resan!

Konfirmander med ledarna Jörgen Eklund och Emma Pettersson på vandring i fjällvärlden.



Jörgen Eklund
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Resultat från kyrkovalet

Valdeltagandet i respektive församling var:
Berga 		
13,1 %
Bolmsö
43,6 %
Dörarp		
22,2 %
Tannåker
35,6 %
Vittaryd
20,3 %

Till kyrkofullmäktige i Berga pastorat valdes följande personer in från våra fem församlingar
Berga: Sven-Åke Strömgren, Yvonne Krafth,
Kennerth Johansson, Arne Johansson, Bodil
Nilsson, Tommy Wahlberg, Barbro Sandell,
Alice Salomonsson, Catarina Sköld Bengtsson, Bernt Salomonsson, Ewa Karlsson, Bodil
Andersson.
Bolmsö: Mats Ingemarsson, Bruno Edgarsson, Britt-Marie Andersson, Christina Andersson, Anders Johnsson, Ann-Christin Bolin.
Dörarp: Gerth Antonsson, Lars Danielsson.
Tannåker: Anne-Marie Kårhammer, Jan-Erik
Eriksson.
Vittaryd: Elisabeth Carlsson, Nils Ekstrand,
Maria Nilsson.

Organisation
Kyrkofullmäktige i Berga pastorat beslutar i
frågor av större dignitet och dessa sammanträder normalt två gånger per år. Kyrkorådet
(tidigare kyrkonämnden) är den instans som
beslutar i de allra flesta vanliga ärenden. Arbetsutskottet och det nya fastighetsutskottet
bereder ärenden och de flesta går sedan vidare

till kyrkorådet för beslut. Kyrkorådet ansvarar
för fastigheter, ekonomi, personal, kyrkogårdsförvaltning m m, medan församlingsråden
i varje församling ansvarar för den kyrkliga
verksamheten. Arbetet med att välja kyrkoråd
och församlingsråd pågår nu fram till årsskiftet då den nya mandatperioden börjar. /lj

Kyrkovalet 2013 är nu genomfört och medlemmarna har fått göra sin röst hörd hur
Svenska kyrkan ska styras. Valdeltagandet i
Berga pastorat ökade jämfört med förra valet
i de flesta församlingar vilket var glädjande.
Fler unga kom och röstade och pastoratet som
helhet hade ett valdeltagande på 18,7 %, vilket
är en bra bit över riksgenomsnittet som slutade
på 12,8 %. Bolmsö hamnade i topp med hela
43,6 % följt av Tannåker med 35,6 %.

Kyrkofullmäktige

Arbetsutskott

Församlingsråd
Berga

Församlingsråd
Bolmsö

Kyrkoråd

(väljs av fullmäktige)

Församlingsråd
Dörarp

Fastighetssutskott

Församlingsråd
Tannåker

Församlingsråd
Vittaryd
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Detta är Messy Church
Kyrkan är människorna! En härlig kväll i
november i Vittaryd och i Berga där vi samlades under temat: Änglar. Kvällen bjöd på
pyssel och sång, andakt och lagad kvällsmat.
Messy Church är för alla i alla åldrar med
Jesus i centrum. DU är välkommen! Nästa
gång är det jultema, i Berga är det den 4/12
och i Vittaryd 5/12 kl. 17.30 – 19.30.

10

Foto: Anna Eklund.
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Jag en pilgrim
Jag fick i oktober den stora förmånen att göra
en pilgrimsresa till Det Heliga Landet. En
pilgrimsresa är inte bara en resa i yttre mening
utan minst lika mycket en inre resa. På den
inre resan färdas man med bibeln och kyrkans
tradition som karta, som vår biskop Jan-Olof
skriver i sin pilgrimsbok. För att förbereda oss
inför resan har vi under året träffats i Mariakyrkan i Ljungby under ledning av komminister Martin Lennartsson. Vi har firat mässa och
sedan studerat boken ”I Jesu fotspår”, som berättar om de heliga platserna och deras historia.
När vi så äntligen klev på bussen vid Mariakyrkan på väg mot Kastrup så var det med en
spänd förväntan och längtan efter att få uppleva bibelns berättelser med alla sinnen. Vi var
33 förväntansfulla pilgrimer som kommit olika
långt på vår yttre och inre livsvandring. Efter
en hel natts resande och lite vila samt ett dopp
i medelhavet var vi laddade och nyfikna på hur
vår guide Birgitta, vår muslimske busschaufför
och vår egen präst Martin skulle lotsa oss genom detta mångfasetterade land. Vi fick under
veckan uppleva vilken otrolig byggnadsingenjör Herodes den store var, då vi besökte Cesarea och Masadaklippan. Cesarea var under 600
år huvudstad i den romerska provinsen Judeen.
Här predikade Petrus för en grupp hedningar
och härifrån utgick Paulus missionsresor. Delar
av den romerska teatern och den långa akvedukten som ledde vatten från Karmelberget
till staden finns kvar och var imponerande. Att
flyta runt i Döda havet var en märklig upplevelse. Detta är jordens lägsta punkt, 430 meter
under havsnivån, och har en salthalt på 30% .
Men det som berörde mig mest på djupet var
nog bl.a besöket vid Jordanfloden, där Jesus
blev döpt av Johannes Döparen. Många av oss
tog några steg ner i det ganska smutsiga vattnet, medan andra pilgrimer från olika länder
förnyade sina doplöften genom att klädda i vita
dräkter doppa hela kroppen i vattnet. Mässan
vi firade vid Genesarets sjö, på det ställe där
Jesus efter uppståndelsen upprättade Petrus,

var också en stark upplevelse. Även besöket
vid Getsemane och Förintelsemuséet sitter
starkt kvar i minnet. Vår Martin försökte få
igång oss på något som kallas Bibeläventyret,
ett koncept som går ut på att lära skolelever att
med hjälp av rörelser, bli lotsade genom gamla
testamentet. Där stod vi i lampornas sken,
omgivna av Kibbutzens grönskande träd och
växter samt andra turisters småleende miner
och åskådliggjorde bibeläventyret. Naturligtvis

Bild från Olivberget med utsikt över Jerusalem.

besökte vi många andra platser som är betydelsefulla för oss kristna, t ex Betlehem, Nasaret,
Kapernaum och Jerusalem. Utöver synagogor,
kyrkor, moskéer och minareter finns det också
många hängivna pilgrimer i detta heliga land.
Efter en dryg vecka fyllda med intryck, var det
dags att åka hem igen. Att få stå på Olivberget,
tvåtusen år efter att Jesus stått där och blickat
ut över Jerusalem, känns stort. Jag känner
stor tacksamhet till Martin och alla andra
som gjorde den här resan möjlig och till mina
härliga resekamrater. Tror att vi allihop kommit en bra bit längre på vår inre resa och att
vi bär med oss fina minnen att blicka tillbaka
på. Min önskan är att jag under resten av min
jordevandring ska få fortsätta vandra ”I Jesu
fotspår” med vetskapen om att ”Jesus lever,
våga tro det”. Shalom. // Carina Heverius
11
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Tiden och jag
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Och det hände sig vid den tiden att människorna stressade hela året (om de inte tittade på
tv) trots att de bara längtade efter stillhet. Men
när julen kom, då blev allt äntligen... ÄNNU
VÄRRE!
Storyn om oss. Alla kan den. Alla vill ändra på
den. Inget händer. Den stora frågan är varför.
Varför är det så svårt att ge oss själva det vi vet
att vi behöver: Stillhet. Allvar.
Nej, jag talar inte om en helg på spa. Jag talar
om stunderna då stort skiljs från smått och jag
känner att livet är på riktigt.
Det börjar så bra. Ut kommer vi som hjälplösa
knyten, helt inriktade på överlevnad. Sömn,
mat, beröring. Den nyfödde kan inte mycket,
men det är expert på detta - att sky det ovidkommande.
Vi håller stilen några år. Det lekande barnet
är visserligen sällan stilla, men konstant närvarande. Till och med när nukänsla byts mot
tonårsångest är vi du med allvaret, talar till det
om natten med sömnlösa frågor om mening
och rätt. Det som inte är på riktigt går bort.
Någonstans därefter brukar den börja snurra.
Centrifugalkraften.
Och nej igen, jag talar inte om livspusselshysterin. Inte om underhållsnings-tv. Jag talar om
kraften som drar mot yta och stress, oavsett
inkomst, familjeförhållanden och mediesmak.
Finns det någon off-knapp för den?
Ja, det gör det. Men för att hitta den måste du
säga upp dig, sälja allt du äger och ta avstånd
från din familj. Nä, skojar bara. Den kräver
ingenting. Mer än att du lär dig konsten att fira
jul.
Låter konstigt, jag vet. Och visst, det finns andra sätt. Men julen är en utmärkt början. Den
är nämligen vår existentiella situation i koncentrat - längtan efter ett riktigare liv, gömt bakom
hinder vi själva lagt ut.
Så här: Den som bestämt sig för att bli rökfri
börjar inte avvänjningen med att köpa hem tre
limpor cigaretter. Bantaren fyller inte kylskåpet
med frestelser. Men när det kommer till våra

existentiella behov är det just så vi beter oss. Vi
motarbetar oss själva. Tror att vi måste prestera
för att bli älskade, att vi måste hålla distans för
att döva hungern efter närhet. Vi tror också
att vardag endast kan botas med fest. Vi tror
att behovet av en annorlunda livskänsla löser
sig om vi sätter guldkant på tristessen. Om
min vanligaste upplevelse är att jag bara jagar
omkring, blir därmed mitt sug efter stillhet
och allvar dränkt i en flod av partyattribut och
trivsel. Men stillheten är ingen välkomstdrink.
Allvaret är inget small talk.

Det är därför allt blir just ännu värre under
julen. Därför att julen är bärare av den största
drömmen av alla, den om hur mitt liv borde
vara på riktigt. Och därför att vi möter denna
längtan efter allvar med vanor som oftast bara
tar oss längre bort från det vi söker. Följaktligen infinner sig inte julstämningen under släktmiddagen eller klappöppningen, utan när man
drar sig undan med glögglaset på balkongen en
stund. I frizonen mellan festljuden inifrån och
trafikbruset nedanför viker det ovidkommande
undan. Man tar en varm, söt klunk och konstaterar att det var detta som blev mitt liv, som är
mitt liv. Just denna skärningspunkt av relationer och ensamhet, framgångar och besvikelser,
drömmar och verklighet.
Det är detta julfriden handlar om. Inte om att
klä granen. Utan om att klä av världen.
Allvaret kommer lastat med tusen myter. Att
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det är motsatsen till humor. Att det är pretentiöst, svårbegripligt och trist som en påse müsli. Inget av det där är sant.
Allvaret kräver inga akademiska poäng, eller att du slutar
skämta. Men det kräver att du vågar säga som det är. Då talar
vi inte om att upplysa kollegan om hennes dåliga andedräkt.
Vi talar om att rannsaka livets villkor.
För många är detta bara ovant. Man vill men ingen har
lärt en hur man gör, så det där existentiella får andra syssla
med. De som kan, präster, terapeuter och så. Trots att man
inte tror på Gud känns det skönt att gå på julbönen. Någon
formulerar sig om det viktiga i livet å mina vägnar. För andra
är allvaret skrämmande. Med all rätt. För livets villkor är följande: Du är född hjälplös. Du är beroende av andra. Du ska
dö. Men sluta! Sätt på en cd med vågskvalp istället! Det går
dessvärre inte. Visst, man kan finna ro på tusen sätt. Tröst
för stunden. Men den som vill uppleva att livet är på riktigt
kommer inte förbi existensens brutalfakta. Insikten om min
dödlighet ger min tid värde. Insikten om min hjälplöshet
öppnar mig mot andra. Insikten om mitt beroende befriar
mig från mitt ego.
Det är inte bergsklättraren som upplever starkast livskänsla.
Det gör den som på allvar förstår sin plats i världen, den som
bosätter sig i medvetenheten om att hon är en liten del i den
stora berättelsen om människan. Det är inte att krympa, det
är att känna hur stillheten brer ut sig.
På 1970-talet föddes begreppet alternativ jul, en reaktion mot
materialism och klassklyftor. Kyrkor, vänsterfolk och kärnfamiljer som tröttnat på det självupptagna julfirandet samlades
och bjöd in hemlösa till gemenskap och en enkel måltid.
Fenomenet kom för att stanna, fortfarande finns möjlighet
till alternativt julfirande på många orter i Sverige.
Kanske är det dags att lansera ännu en jul: den allvarliga
julen. En jul som öppnar den där fickan av stillhet och
påminner om att vi aldrig får trivialisera bort poängen med
oss själva. Vi vet alla att den är möjlig, det är ett av skälen till
julens popularitet. Om vi var så trötta på julen som vi säger
skulle vi ju helt enkelt sluta fira den. Men det gör vi inte.
Det beror på att det bortom släktkonflikter, julklappsberg
och högtidsstress finns en frekvens där jag upplever mitt djupaste människovärde, där alla mina tröstlösa ansträngningar
för att bli lyckad och framgångsrik bleknar. Där det inte gör
något om tv:n skvalar, svärfar bränner gröten och ungarna
redan bråkar om julklappslegot. För jag sitter i stormens öga
och ser ut över det riktiga livet.
Text: Kristina Lindh ur Julboken, Verbums förlag.

Lördag 7/12 kl 17.00

TANNÅKERS KYRKA
Advents- och julkonsert.
Vi sjunger advents och julens
sånger. Kören med solister
Stina Ekegren, Mari Gustavsson och Lars-Olof Johansson.

Tordag 19/12 kl 19.00
BOLMSÖ KYRKA
Julkonsert med Jan Johansen
och pastoratets körer.

Söndag 8/12 kl 17.00

BERGA KYRKA
Ekumenisk musikgudstjänst,
Körer från församlingarna i
Lagan samt Linus Grafström
och Joakim Svensson.

Fredag 13/12 kl 18.00
BERGA KYRKA
Luciahögtid. Medverkan av
Bergas Barn- och ungdomskörer.

Onsdag 29/12 kl 17.00

BERGA KYRKA
Carols vid Betlehem. Framförs
av Berga pastorats körer, manskören, solister och instrumentalister samt Brassensemble.

Söndag 16/2 kl 18.00

DÖRARPS KYRKA
Alla hjärtans dags-konsert
med Johan Wirell och Dörarp/
Vittaryds kyrkokör.
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125-årsjubileum i Syföreningen Allmänt Väl
Fredagen den 11 oktober var
det fest i Berga församlingshem. Kyrkliga syföreningen
”Allmänt Väl” firade 125 år.
Kvällen inleddes med att
föreningens ordförande tf.
kyrkoherde Sven-Åke Fyhrlund hälsade ett 60-tal gäster välkomna. Sekreteraren
lämnade en historik över
föreningen från 1888 till dags
dato. Sedan följde samkväm.
Föreningens medlemmar hade
bakat olika pajer, som serverades med räkor, sallad, bröd
och smör. Det blev mycket
uppskattat.
Barn och ungdomar från
Berga kyrkas körer framförde
ett sång- och musikprogram
under ledning av kantor Marie
Hydbring. Tänk vilka förmågor det finns!
Kristina, föreningens
ordförande under 80-talet,
berättade minnen från sin tid i
Berga församling. Hon överlämnade två vackra ljusstakar
som gåva till föreningen.
Så blev det kaffe och kaka.
En gemytlig stämning rådde
hela kvällen. Alla närvarande
medlemmar fick en vacker ros
från Berga församling som
”Tack för insatser i Allmänt
Väl” (en del har varit med i
50-60 år!). Ordförande överlämnade rosorna och tackade
för träget arbete. Kvällen
avslutades med en andakt av
Sven-Åke Fyhrlund.
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Liten historik:
Syföreningen ”Allmänt Väl”
bildades 1888. Första protokollet är från 31 mars detta år.
Då hade man haft ett förberedande möte en månad innan.
Protokollet är mycket vackert
skrivet med snirklade bokstäver, gammal stavning och
väldigt smått. En fröjd att se!
Föreningens stadgar att ”befordra gudsfruktan, sedlighet
och upplysning” antogs. Alla
medlemmar ska ansvara för
detta.
Man kan se att man måste
vara 18 år för att vara med i
föreningen. En ”inträdesavgift” erlades à 25 öre. Män
var med, det står angivet ”vid
inträde i föreningen lämnas av
varje manlig inträdessökande
en avgift för en gång av 25
öre”.
Idag består föreningen av
25 medlemmar. Vi betalar en
årsavgift à 100 kr/medlem.
Medelåldern är 70+. En önskan är att yngre skulle söka sig
till föreningen.
Symöten har i äldre tider
hållits i sockenstugan, prästgårdarna i Ekornarp och Berga och i hemmen. Föreningen
var då indelad i olika kretsar.
Sedan 1980 har vi våra möten
i församlingshemmet Lagan
varannan tisdag kl 14.00. Våra
symöten idag inleds med en
andakt i kapellet. Sedan fikar
vi och vår kyrkoherde läser

högt ur en bok, just nu om
”Prostens barnbarn” av Eva
Bexell. Så blir det tid för eget
medtaget handarbete för den
som vill och planering inför
olika arrangemang som ska
ordnas.
Vid föreningens start anges
ordningen för mötena: ”Medlemmarna samlas i sockenstugan eller å enskild lokal kl 4
e.m, den siste lördagen varje
månad. Sammankomsterna
slutas omkring kl 8 på aftonen. Ett kristligt, religiöst föredrag som inleds och avslutas
med sång. Föredraget får inte
räcka över 1 timme. Därefter
handarbete av dem som däri
vilja deltaga, samtidigt härmed
undervisning i sång. Klockan
6 serveras kaffe om sådant
finnes att tillgå. Därefter
fortsättes med diskussion eller
föreläsning, undervisning eller
samtal.
Auktioner hölls förr under
benämning ”missionsauktioner”, där behållningen skänktes till ”hednamissionen”.
Idag har vi auktion 2 gånger
per år, höstauktion och brödauktion. Nu som förr bidrar
medlemmarna själva mestadels
med det som säljs. Man kunde
köpa vackra handarbeten,
men det är inte intressant idag
tyvärr.
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Det som säljs bäst nu är sådant som går att äta,
ostkaka, bröd, lingon. Behållningen skänks till
olika ändamål, Stadsmissionerna, IM, Våga va
Ljungby, vår egen kyrka och församlingshem,
m m, mellan 20 och 25 000 kronor/år.
Penninggåvor till föreningen har under
årens lopp skänkts från medlemmar. Noteras
kan en gåva på 500 kr år 1918, en stor summar
på den tiden!
Föreningen har letts och leds av en styrelse:
ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande har med några få undantag varit församlingens kyrkoherde. Styrelsen har haft och har
riktigt trotjänare, 20-30 år på olika poster.

Kuriosa:
50 kr gåva till Hednamissionen år 1900
10 kr gåva till Norgehjälpen år 1943
100 kr gåva till IM år 1971
1500 kr gåva till IM år 2012
Alice Salomonsson
sekreterare i Allmänt Väl

Medlemmarna i Allmänt Väl belönades med var sin ros för förtjänstfullt och många års troget arbete i syföreningen.
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Chokladkola
Här kommer ett recept på den bästa chokladkolan som finns helt enkelt, lätt att göra också.
100 g smör
250 g socker
1 1/2 dl sirap
1 1/2 dl grädde
125 g mörk choklad
1 knivsudd salt
Blanda ihop alla ingredienser. Koka tills man
kan göra ”kulprovet”. Rör om då och då i kastrullen.
Häll ut kolan på ett smörpapper. Låt stelna i
rumstemperatur. Skär eller klipp i bitar och vira
in i smörpapper.
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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
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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
(0705-90 07 02)

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

