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Ära i höjden åt Gud!
Visst är det ljuvligt att få höra änglarnas sång!
Änglasången ljuder varje gudstjänst - gloriat
som påminner oss om att Jesus kommer till
oss och vill möta oss. Då, där på herdarnas äng
strax utanför Betlehem befann sig herdarna och
vaktade sina får. Inte hade de tänkt att de skulle
få ett möte med änglar. De greps av stor förfäran läser vi, tänk om de hade stannat där i sin
rädsla. Tänk om de inte hade varit lyhörda för
vad änglarna sade till dem. Änglarnas trygga
stämma ger dem hopp, äntligen har frälsaren
fötts ibland dem och de vet var, i Davids stad,
och tecknet skall vara att barnet ligger lindat i
en krubba. Änglasången stiger och glädjen är
stor och vi får glädjas över att budskapet kommer till oss att Gud blev människa och tog sin
boning mitt ibland oss.

Det handlar om Jesus!
Javisst är det så. Det handlar om Jesus som
kommer till oss. I julens budskap får vi minnas Marias lydnad, Josefs trofasthet, änglarnas
sång, stallet och allt kring julens budskap.
Men allt pekar framåt mot Jesu frälsargärning.
Födelsen var en förutsättning, hans uppväxt
och liv får oss också att förstå att han var människa liksom du och jag. Han har delat vårt liv,
vår smärta och vår glädje. Allt pekar på korset
- det tomma korset. Han är inte där, korset
är tomt liksom graven. Han lever och han är
mitt ibland oss. Det övernaturligt naturliga
har skett, Jesus har visat att han är Herre över
liv och död. Det handlar om Jesus och tron på
honom, han vill på nytt komma till oss var och
en. Låt julens budskap få påminna dig om allt
han gjort för dig.

På jorden fred åt dem han har utvalt!
Visst längtar vi efter fred på vår jord. Vi kan
tycka att det inte hade behövt bli så med alla
orättvisor och krig. Mörkret och hatet tycks
vinna seger. Men mörkret kan inte vinna där
ljuset är, mörker kan inte kväva ljuset men ljuset
kan förtränga mörkret. Mitt i en svår tid så
ser vi ljusets gärningar. Goda människor som
står vid gränser och perronger och sträcker ut
sina händer och ger mat och kläder. Vi ser hur
människor engagerar sig för att flyktingar skall
kunna få så god tillvaro som möjligt. Många
svenskar har öppnat sina hjärtan och det ska vi
vara stolta över. Julens budskap talar om fred
och frid, Jesus själv kallas för fredsfursten. Låt
julen få bli en tid av frid. 21 december, på Tomasdagen, proklamerar kyrkorna julefrid. Men
redan nu så vill jag proklamera fred och frid i
vår värld, vårt land men också i våra liv.
Så får vi önska er alla en fin advent och jultid
och välkomna er in i våra kyrkor för att ta emot
det glada budskapet att Jesus kommer till oss.
			



Jörgen Eklund, präst

Kyrkfönstret

Julmys i Berga församlingshem
Måndagen den 7 december kl. 17.30–20.00 anordnar Bergas
ungdomar tillsammans med ungdomsledare Marina en julkväll
för vuxna. Tanken är att det ska vara en paus i julstöket.
Vi bjuder på julpyssel, julgodisbakning, paketinslagning och
även något ätbart under kvällen. Vi tar en entrékostnad på 50
kr. Det kommer även säljas lotter och hemgjort/hembakat.
Några ungdomar har gjort fina geléljus som kommer säljas.
Pengarna som kommer in kommer att gå till Barncancerfonden. Så vill ni kombinera nytta med nöje så får man gärna
anmäla sig till denna kväll, till ungdomsledare Marina 076-11
20 003. Obs begränsat antal platser. Välkomna!

Gudstjänsttider
Berga

November

29 1 i Advent 11.00 Mässa. JÅC.
Alla körerna.

December

Ungdomarna inbjuder vuxna till en kväll med julpyssel och mycket annat trevligt inför julen.

Jul i gemenskap
Även i år samlas vi i församlingshemmet i Lagan till julfirande.. Julen är ju en gemenskapens högtid. Låt oss i år
tänka lite extra på en ensam släkting eller någon annan du
vet är ensam. Tag med varandra, kom till församlingshemmet för en eftermiddag i värme och gemenskap.
Välkomna önskar Elionor, Maria och Sven-Åke

Välkommen att fira jul med oss!
Julgemenskap i Berga församlingshem,
Juldagen kl 14.00. Vi äter julmat och
sjunger julens vackra sånger och psalmer.
Maria Davidsson bjuder också på sång
och musik. Vi avslutar med julandakt kl
17.00 i kapellet.
Anmälan till pastorsexp 35850 senast
21 december. Varmt välkomna!

6	2 i Advent 17.00 Ekumenisk
musikgudstjänst. JÅC.
13	3 i Advent 17.00 Luciahögtid.
JÅC. Barn- och Ungdomskör.
20 4 i Advent 11.00 Mässa. JE.
24 Julafton 11.00 Julbön. SÅF.
Barnkören.
	23.00 Midnattsmässa. JÅC.
Körsång, trumpet.
25 Juldagen 17.00 Gudstjänst i
kapellet. SÅF. Körsång.
26 Annand, se Tannåker.
27 17.00 Carols vid Betlehem. JÅC
Pastoratets körer, musiker.
31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön JE

Januari

1 Nyårsd, se Bolmsö/Dörarp.
3	 Sön e nyår 11.00 Mässa. SÅF.
6 Trettond 16.00 Mässa med
julfest. SÅF. Alla körerna.
10 1 e trett 11.00 Mässa. SÅF.
17	2 e trett 11.00 Mässa. JÅC.
24 Septuag 11.00 Mässa. JÅC.
31 Kyndelsm 17.00 Familjemässa.
JÅC.

Februari

7 Fastlsön 11.00 Mässa. SÅF.
14 1 i fastan 11.00 Mässa. JÅC.
21	2 i fastan 11.00 Mäss. JÅC.
28	3 i fastan 11.00 Mässa. JÅC.

Mars

6 Midfasto 11 Mässa. JÅC.
JÅC = Jan-Åke Carlsson
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

alla sön- och helgdagar
ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
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Gudstjänsttider
Bolmsö

November

29 1 i Advent 9.30 Gudstj. SÅF.
Kyrkokören, trumpet.

December

6	2 i Advent 18.00 Mässa. SÅF.
13	3 i Advent, se Tannåker.
20 4 i Advent, se Tannåker.
24 Julafton 14.00 Julbön. SÅF.
25 Juldagen 7.00 Julotta. SÅF.
26 Annand, se Tannåker.
27 Sön e jul, se Berga/Vittaryd.
31 Nyårsafton, se Berga.

Januari

1 Nyårsd 14.00 Mässa. JE.
3	 Sön e nyår, se Tannåker.
6 Trettond 16.00 Gudstjänst
med julfest. RB.
10 1 e trett 11.00 Mässa. JE.
17	2 e trett, se Tannåker.
24 Septuag 11.00 Mässa. SÅF.
31 Kyndelsm 16.00 Gudstj. SÅF.

Februari

7 Fastlsön, se Tannåker.
14 1 i fastan 14.00 Mässa. JE.
21	2 i fastan, se Tannåker.
28	3 i fastan 11.30 Mässa. SÅF.

Mars

Missionsauktion på Bolmsö
Kyrkliga syföreningen har
även i år anordnat en auktion.
Alla pengar som kommer in
delas sen ut till olika välgörande ändamål både på hemmafront och internationellt.
Ett 50-tal hade samlats till
helgmålsbön som sen övergick
till auktionen med lottförsäljning och kaffedrickande.
Bruno Edgarsson höll i klubban och de närvarande bjöd
friskt. Sammanlagt fick man i 11 100 kronor, vilket får anses
vara bra. Nu kan fler få ekonomiskt stöd i sin verksamhet. S-Å
Fyhrlund framförde ett stort tack till syföreningens damer för
ett idogt arbete.

Församlingsdag på Bolmsö
Ett 70-tal hade anammat inbjudan till församlingsdagen i
Bolmsö kyrka på Tacksägelsedagen. Vi samlades först till en
gudstjänst som leddes av S-Å Fyhrlund och kyrkokören förgyllde med sång. Även duon Börje Axelsson och Göran Svensson
sjöng på gudstjänsten.
Efter gudstjänsten samlades vi i församlingshemmet till en
måltid som Kent i Södra Ljunga hade dukat upp.
Börje Axelsson och Göran Svensson framförde ett mycket uppskattat musikprogram innan vi avslutade dagen med kaffe och
utlottning av blommor. Denna modellen av församlingsdag har
varit på Bolmsö under många år, då vi inbjuder alla 65+. Den
är mycket uppskattad och församlingsrådet lägger ner ett stort
arbete för att det ska vara ett fint inslag i det diakonala arbetet.
					
Bruno Edgarsson

6 Midfasto, se Tannåker.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
JÅC = Jan-Åke Carlsson

Kyrkbil

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



JULKONSERT
17 dec kl 19.00
BOLMSÖ KYRKA

John-Martin Bengtsson
sjunger tillsammans med
pastoratets körer.

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Tannåker

Ta nnåkers ju lma rknad

Traditionsenlig julmarknad i Tannåker

Lördagen den 5 december
13.30-16.30.

Servering. Försäljning av ostkaka, bröd,
honung, godis, julkransar, sydda nallar,
änglar, stjärnor, julkort mm. Det blir
även tillverkning av ljus på ett annorlunda sätt.

17.00 Advents- och julkonsert

i kyrkan. Kyrkokören med sångare och
instrumentalister, solisterna Stina Ekegren, Mari Gustavsson och Joacim Larsson samt den sjungande församlingen
förmedlar julens glada budskap.

Varmt välkomna!

November

29 1 i Advent 11.00 Gudstj. SÅF.
J Larsson, trumpet.

December

5	2 i Advent 17.00 Adventsoch julkonsert.
13	3 i Advent 11.00 Mässa. SÅF.
20 4 i Advent 16.00 Messy-guds
tjänst. JE.
24 Julafton, se Bolmsö.
25 Juldagen 5.00 Julotta. SÅF.
26 Annand 16.00 Mässa. SÅF.
27 Sön e jul, se Berga/Vittaryd.
31 Nyårsafton, se Berga.

Januari

Messy Church i Tannåker
På tacksägelsedagens eftermiddag firade vi Messygudstjänst
i Tannåkers kyrka. Detta är en friare form av gudstjänst för
både yngre och äldre, som har sitt ursprung i England, men
som numera förekommer i många svenska församlingar.
Vi inledde med fika, korv och bröd samt kaffe i vapenhuset.
Efter textläsningar och en
kort predikan var det dags för
lite pyssel under temat ”tacksamhet”. Några ritade, några
gjorde ”tavlor” med löv och
några gjorde små blomsterarrangemang, som fick pryda
altaret resten av gudstjänsten.
Vi drygt tjugo, i alla åldrar,
som deltog tyckte detta var en
fin och spännande gudstjänstform. Redan den fjärde advent
är det åter dags för Messy i
Tannåker.

1 Nyårsd, se Bolmsö.
3	 Sön e nyår 16.00 Gudstj. SÅF.
6 Trettond 14.00 Gudstj. SÅF.
10 1 e trett, se Bolmsö.
17	2 e trett 9.30 Mässa. JE.
24 Septuag, se Bolmsö.
31 Kyndelsm 18.00 Mässa. SÅF.

Februari

7 Fastlsön 9.30 Gudstjänst. SÅF.
14 1 i fastan, se Bolmsö.
21	2 i fastan 16.00 Gudstj. SÅF.
28	3 i fastan, se Bolmsö.

Mars
6

Midfast 16.00 Messygudstj. JE

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

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

Bejublad Elviskonsert i Dörarps kyrka

November

29 1 i Advent 11.00 Gudstj. JE.
Kyrkokören.

December

6	2 i Advent 18.00 Taizé-guds
tjänst. JE.
13	3 i Advent 9.30 Gudstj. SÅF.
20 4 i Advent, se Berga.
24 Julafton 11.00 Julbön på
Toftaholm. JE.
25 Juldagen 7.00 Julotta. JE.
26 Annand, se Tannåker.
27 Sön e jul, se Vittaryd.
31 Nyårsafton, se Berga.

Dörarps kyrka var fylld till sista plats när Björn Elmgren och
Dörarp/Vittaryds kyrkokör under ledning av kantor Mari Gustavsson bjöd på en underbar kväll med Elvis sånger. Glädjen
stod högt i tak och de lyckliga som kom i god tid och fick en
plats njöt i fulla drag.

Januari

1 Nyårsd 16.00 Gudstjänst. JE.
3	 Sön e nyår, se Vittaryd.
6 Trettond 16.00 Gudstj. JE.
10 1 e trett, se Berga.
17	2 e trett 11.00 Mässa. JE.
24 Septuag, se Vittaryd.
31 Kyndelsm 18.00 Taizémässa.
JE.

Februari

7 Fastlsön, se Vittaryd.
14 1 i fastan 18.00 Alla hjärtans
dag-konsert.
21	2 i fastan, se Vittaryd.
28	3 i fastan 9.30 Mässa. SÅF.

Mars
6

Midfasto, se Vittaryd.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Alla hjärtans dag

Kyrkbil

Sönd 14 feb kl 18.00
DÖRARPS KYRKA

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



Dörarp/Vittaryds barnkör framträdde vid Messy-gudstjänst i
Dörarps kyrka. Ackompanjerade gjorde Jeremia Eklund, gitarr
och Mari Gustavsson, piano.

KONSERT

Solist Jarl Sjunnesson (bilden)
sjunger tillsammans med
Vittaryd/Dörarps kyrkokör.

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Vittaryd

Kommunens äldsta är från Vittaryd

November

29 1 i Advent 9.30 Gudstj. JE.
Kyrkokören.

Det var en stor glädjedag när vi tillsammans med
barn, barnbarn och släkt och vänner fick fira Elly
Nilsson på hennes 105 års dag. Vi önskar henne
Guds rika välsignelse.

Stillhet och vila i gudstjänsten
När klockorna ringer till gudstjänst på söndagen samlas människor under de höga svala valven. Man talar med dämpade
röster. Någon sitter och ber. Någon bläddrar i psalmboken. I
stillheten kan vi gå ner i varv.
Stillheten är kanske det första vi upplever på djupet när vi
kommer till kyrkan. Det är inte bara tillåtet utan också tillrådligt att i början koppla bort alla de konstiga orden i gudstjänsten, och bara finna sig tillrätta i rummets stillhet och skönhet.
De ord som av sig själva söker sig på djupet låter vi sjunka ner.
Resten kan vänta. Vi behöver inte förstå och ta till oss allt på
en gång. För många är det ett livsprojekt att upptäcka och lära
sig att leva i gudstjänsten, precis som det är med allt som har
djup och innehåll. Vi har gott om tid att finna gudstjänstens
djup.
Musiken fångar snart vår uppmärksamhet. Den låter litet
annorlunda, och är kanske inte det första man skulle lyssna på
hemma. Långsamt försöker vi lyssna in den, och finna dess själ.
Stillheten, musiken, ja allt i gudstjänsten är sådant som vi måste
vänta in, som inte är givet från början, men som just därför har
mycket att ge. Gud finns inte mer i kyrkan än på andra ställen,
men möjligheten är större att vi är ordentligt närvarande när
den yttre omgivningen hjälper oss att bli stilla. Stillheten går
inte att tvinga fram, den måste vi vänta in. Gudstjänstens syfte
är inte att skapa tillfälliga upplevelser, utan att visa för människan att hon hör hemma i ett större sammanhang, i Guds rike.

December

6	2 i Advent 16.00 Messy-		
gudstjänst. JE. Barnkören.
13	3 i Advent, se Dörarp.
20 4 i Advent, se Berga.
24 Julafton, se Dörarp.
25 Juldagen 6.00 Julotta. JE.
26 Annand, se Tannåker.
27 Sön e jul 14.00 Mässa. JÅC.
31 Nyårsafton, se Berga.

Januari

1 Nyårsd, se Dörarp.
3	 Sön e nyår 11.00 Mässa. JE.
6 Trettond 18.00 Mässa. JE.
10 1 e trett, se Berga.
17	2 e trett, se Dörarp.
24 Septuag 9.30 Gudstj. SÅF.
31 Kyndelsm 16.00 Messygudstjänst. JE.

Februari

7 Fastlsön 9.30 Mässa. JE.
14 1 i fastan, se Dörarp.
21	2 i fastan 18.00 Mässa. SÅF.
28	3 i fastan, se Dörarp.

Mars
6

Midfasto 14.00 Gudstj. JE.

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

Kyrkbil

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

Ur Tradition och liv, Verbums förlag.
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BARN OCH UNGDOM

Fullt ös i församlingshemmet
Hösten har varit lång men nu är vintern på
gång. Det har varit en fartfylld termin för både
barn och ungdomar. Måndagsgruppen liksom
ungdomsgruppen har haft ett mycket blandat
schema med alla möjliga aktiviteter.
Måndagsgruppen har bl.a. pysslar, spelat spel
och haft trekamp. Gruppen växer och det är
omkring 20 st varje måndag, det är verkligen
roligt att gruppen har ökat och att barnen trivs.
Till min hjälp har jag haft fem helt fantastiska
ledare, Caroline, Josefine, Joanna, Robin och
Pernilla. De har hjälpt till med allt möjligt från
lekar till fika, man märker att de växer in i sina
ledarroller och barnen trivs med ungdomarna.
Ungdomsgruppen har bl.a. haft snackiskväll
med snacks, spelat spel och bakat tårta. Även
ungdomsgruppen har vuxit från föregående
termin. Jag har försökt att uppmuntra dem till
att komma med egna förslag på aktiviteter till

schemat En av gångerna var Julia gästledare,
temat var ”American day” och vi hade ett
USA-quiz och åt amerikanska pannkakor och
godis.
Nu drar det mot vinter och julen, snart står det
en julgran i ungdomsrummet och pepparkakssmulor lär fylla den nya mattan vid soffan. Vi
får ta de sista träffarna till att uppmuntra och
värma varandra inför den kommande kylan
och lediga dagarna.
Sedan välkomnar jag både nya och gamla barn
och ungdomar tillbaka igen till våren för ett
nytt fullspäckat och roligt schema.
-Marina

LUCIAHÖGTID

Söndag 13 dec kl 17.00
BERGA KYRKA
Bergas Barn- och Ungdomskörer

Carols vid Betlehem
Söndag 27 dec kl 17.00
BERGA KYRKA

Fullt av aktiviteter är det för barn- och ungdomsgrupperna i Berga församlingshem.



Pastoratets körer, Ljungby Manskör,
Brassensemble, instrumentalister.
Präst Jan-Åke Carlsson

Kyrkfönstret

Vilka gravstenar ska vi bevara?
Till kyrkogården kommer vi oftast för att
minnas någon kär som lämnat oss eller för
att få en stund av ro i en lugn och trivsam
miljö. När vi först öppnar grinden till kyrkogården lägger vi märke till den vitputsade
kyrkan, de gröna gräsmattorna med träden
och mängder av gravstenar från olika tider.
Tar vi oss tid och går runt och tittar bland gravvårdarna, väcks kyrkogården till liv. Vi påminns
om släktingar, grannar, vänner och profiler i bygden. Tittar vi ännu närmare så berättar kyrkogården bygdens historia för oss, genom generationer
har kyrkogården formats till en viktig kulturhistorisk miljö som speglar samhällets olika epoker.
Tyvärr kan inte alla gravvårdar och gravstenar
bevaras. När gravrättstiden går ut och inte förnyas tas den vanligtvis bort för att ersättas med
en ny. För att välja ut vilka gravstenar som ska
bevaras för att säkra den kulturhistoriska miljön
på våra kyrkogårdar har Berga pastorat påbörjat
en inventering.
Det finns mycket att ta hänsyn till då inventeringen görs. Gravvårdarna berättar om
hur klassamhället har förändrats genom tiden.
Här finns de stora påkostade gravarna och de
mindre fattiga och sparsamt dekorerade. På
Bolmsö finns den unika allmänna linjen kvar,
även kallad fattiglinjen. Längs med denna linje
begravdes de som var mindre bemedlade tätt
ihop och stenarna är små och ibland till och
med saknas en sten som utmärker graven.
Kyrkogården visar hur synen på samhället
har förändrats från ett icke jämlikt till ett mer
jämlikt samhälle. Detta märks särskilt under
1960–70-talen som präglades av socialismens
ideal genom att alla personers gravvårdar
oavsett status och rikedomar skulle vara lika
stora. Även titlar blev mer sällsynt i stenarnas
text under denna tid. På samma sätt kan du
studera stenarna ur genusperspektiv, under en
period när det var populärt med familjegravar
nämns kvinnans namn oftast inte alls mer än
som maka.
I gravstenens text avslöjas ibland personliga saker om den som vilar inunder. Vanligt
förekommande är vad människor arbetat med

Vid inventeringen i Vittaryd deltog från vänster
Krister Ljungberg, Kjell Salomonsson, Gerth
Antonsson, Maria Nisson, Elisabeth Carlsson
och Olle Linnér.

och vart de bodde. Det finns också ett bevarandevärde i kända profilers gravstenar eller om
någon speciell berättelse finns kopplad till en
persons liv eller bortgång. Finner du ovanligt
många gravstenar med samma dödsår kan du
misstänka att en epidemi drabbat trakten som
t.ex. Spanska sjukan som härjade omkring år
1918. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är
hantverket att hugga i sten och hur gravstenarnas utformning och material har förändrats
genom tiden.
Som ni förstår finns det mycket att väga in
och ta ställning till för att kunna göra rätt urval
av stenar som ska bevaras. Varje församling har
en grupp med lokal förankring som tillsammans med mig väljer ut ett antal stenar som ska
bevaras för framtiden.
Förutom undertecknad är följande personer med i
inventeringsgrupperna.
Dörarp: Karl-Eric Andersson, Lars Danielsson.
Tannåker: Erik Fredriksson, Sara Karlsson.
Vittaryd: Olle Linnér, Maria Nilsson, Elisabeth
Carlsson. Bolmsö: Solveig Carlsson, Kenneth Pettersson, Helge Grahnquist. Berga: Bernt Salomonsson, Tommy Wahlberg. Gerth Antonsson från
kyrkorådet och Liselott Johansson, sekreterare
deltar också. 		
Krister Ljungberg

		

historiker inom kulturprojekt
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Sandwall och Mörlid kommer till Bolmsö kyrka
Söndagen den 31 januari 2016 klockan 16.00
har vi förmånen att få besök av sångarduon
Lars Mörlid och Peter Sandwall i Bolmsö
kyrka. Sångarduon är välbekanta i hela Sverige,
både som sångare/musiker och musikalförfattare. Mest kända är de för musikalen “befriad”
och kören Choralerna där Lars var solist och
Peter musiker. De deltog även under populära
“Minns du sången”.
Sedan 1980 genomför de årligen en julturné i
samarbete med Erikshjälpen med insamling
till ett projekt i Östafrika. Även under konserten i Bolmsö blir det en insamling men
nu troligen till förmån för ett flyktingläger i
Libanon. Välkommen till en unik konsert i
Bolmsö kyrka!
Lars-Uno Åkesson

Peter Sandwall och Lars Mörlid sjunger i
Bolmsö kyrka den 31 januari kl 16.00.

Katekes och smörgåstårta
Husförhör är en gammal tradition. Den går
tillbaka på 1686 års
kyrkolag, där prästerna ålades att se till
sina församlingsbor,
kontrollera vilka som
bodde på gårdarna,
vilka barn somhade
fötts och vilka som
hade avlidit. Dessutom skulle han undervisa dem i den kristna
tron och kontrollera kunskaper i katekesen och
biblisk historia.Husförhören är fortfarande en
levande tradition på många ställen i Småland. I
Berga har vi under hösten 12 husförhör i olika
delar av församlingen.
Husförhören har med åren skiftat karaktär. Det
är inte så mycket förhör, snarare ett tillfälle för
byn/roten att komma samman i en studiekväll i
något som berör vår kristna tro. Ofta har man
utgått från något av de fem huvudstyckena i
lilla katekesen, som är Buden, trosbekännelsen,
Fader vår, dopet och nattvarden.I år har jag på
mina husförhör tagit upp frågan om livets me10

ning. Det är en av de stora frågorna i livet som
människor kommer tillbaka till under livets
olika skeden. Finns det överhuvudtaget en mening med livet? frågar sig många. Andra svarar
helt enkelt att det måste vara göra det bästa av
livet. Men hur gör vi det?
Människan funderar mycket och vi vill gärna
förstå vad som händer, både i det egna livet
och ute i världen. En del svar får vi, men absolut inte alltid. Samvetet och känslan av skuld
och otillräcklighet samt den förestående döden
utmanar människan att hitta svar som håller.
Psykologerna säger att varje människa måste
finna sin mening med livet. ”Meningen finns
överallt. Det är vår uppgift att finna den.” Viktor Frankl.
På husförhöret tar vi
fram några
svar som
Bibeln vill
ge oss på
frågan.
Text och foto: Jan-Åke Carlsson

Kyrkfönstret

Mindre men närmare...
Längst fram i kyrkan står alltid altaret. I den
kristna tron har det två betydelser. Jesaja ser i
en syn Herren sitta på en hög och upphöjd tron
i templet och där sjunger seraferna den sång
som vi tidigare använde i början av gudstjänsten, men som alltid finns med i nattvardsmässan: Helig, helig, helig är Herren Sebaoth. Hela
jorden är full av hans härlighet. Då grips Jesaja
av en oerhörd vånda och ödmjukhet. Så har
altaret fått symbolisera Guds tron, hans storhet och väldighet. Ofta var altaret upphöjt så
att församlingen kunde se prästen vid altaret.
Under medeltiden fanns det ofta ett korskrank
dvs ett slags staket, som förstärkte intrycket av
respekt och vördnad.

och ställt det närmare församlingen för att på
så sätt förstärka känslan av att vi hör ihop med
varandra kring altarets sakrament.
Detta prövar vi nu i Berga kyrka. På de ”mindre” söndagarna kan vi fira mässan på detta
sätt. Altaret som vi använder har vi lånat från
Dörarps församling.
Efter en tid får vi utvärdera om vi vill fortsätta. För prästens del känns det fint att på detta
sätt komma närmare sin församling.
Tyck gärna till om detta. Lämna dina synpunkter till kyrkvärdar, vaktmästare och förtroendevalda.
Jan-Åke Carlsson

I Nya Testamentet blir altaret också nattvardsbordet, där brödet och vinet välsignas och förenas med Kristi kropp och blod. Det är också
orsaken till att prästen står bakom altaret. Han
är husfadern som samlar sin familj till gemenskap runt det heliga. Altarringen vill förstärka
den känslan. Eftersom altaret ofta står en bit
in i koret och då det inte kommer så många till
mässan och dessa sitter spridda i kyrkorummet
försvinner lätt gemenskapskänslan. I många
kyrkor har man därför skaffat ett litet altarbord

Jan-Åke Carlsson, präst i Berga vill ha en större
närhet till sin församling.

Du är nyfiken på kristen tro...

Gravstenssäkring

Du kanske inte gick och läste som tonåring och konfirmerades.
I januari startar en studiegrupp under ledning
av prästerna Jörgen Eklund och Jan-Åke Carlsson. Vi samlas 10 gånger under våren med
möjlighet till konfirmation.
Är du intresserad får du nu gärna ringa Jörgen
eller Jan-Åke.
Se tel på baksidan.
Håll utkik i Smålänningen i mitten av
januari.

Våra kyrkvaktmästare är nu i full gång med att
säkra gravstenar. Det görs för att förhindra att
fler olyckor händer när gravstenar riskerar att
falla över t ex små barn som är med sina anhöriga på kyrkogården.
Om det skulle vara så att ”er” gravsten inte är
godkänd så kommer ni att få ett meddelande om
detta. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se
till att stenen är säkert monterad. Varje anhörig kommer att få några månader på sig för att
hinna säkra gravstenen. Om man inte gör detta
får vi lägga ner gravstenen alternativt ta bort
den. Men glöm inte, att detta sker för allas trygghet och säkerhet.
Sven-Åke Fyhrlund
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Döpta
Berga kyrka
Livia Anneli Marina Carlsson, Ljungby
Tindra Elise Mirelle Möller, Lagan

Pastorsexpedition
Berga, Bolmsö, Tannåkers, Vittaryds och
Dörarps församlingar

Den helige Sigfrids kapell
Hanna Astrid Isabelle Stenberg, Åby
Alma Althea Eleonora Nilsson, Lagan
Kevin Hugo Dale Lindström, Lagan
Tindra Gunilla Marie Nilsson, Ljungby

Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN
Exp måndag-fredag 09.00-11.00. Tel 0372-358 50
E-post: berga.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/bergapastorat

Bolmsö kyrka
Agust Hayato Leonard Jonsson
Novalie Elin Eva Blom, Reftele

I församlingshemmet finns:
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47, (070-2653121)
Km Jörgen Eklund 358 53, (070-6061502)
Km Jan-Åke Carlsson 070-3664491
Kantor Marie S Hydbring 358 55 (070-2075062),
bost 353 38
Kantor Mari Gustavsson 358 48 (072-5153200)
Förvaltn.ass Liselott Johansson 358 50, bost 354 41
Kamrersass Monica Storm 358 52, bost 320 20
Förs.hemsvärd Carina Heverius 358 54, bost 812 96
Förs.ass Elionor Strömgren 358 56, bost 306 71
Ungdomsledare Marina Andersson 076-11 20 003

Dörarps kyrka
Olivia Alvida Storm Føll, Oslo
Molly My Maja Andersson, Ljungby

Berga

Vittaryds kyrka
Dagny Elin Gunborg Rydh, Växjö

Berga kyrka 358 59
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Km Jan-Åke Carlsson 070-3664491
Kantor Marie S Hydbring 358 55, bost 353 38

Bolmsö

Församlingshem tel 911 20
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

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 (070-6061502)
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Dörarp

Församlingshem tel 320 69
Km Jörgen Eklund 358 53 (070-6061502)
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Tannåkers kyrka
Junie Stina Agnetha Svensson, Ljungby
Maja Cecilia Henningsson, Hölminge
Agnes Louise Roubert, Malmö
Lilly Ellen Hellkvist, Anderstorp
Axel Lennart Hellkvist, Anderstorp

Kyrkogårdsexpeditioner
Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Tel 358 58, 358 59 (Berga kyrka)
Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh 358 49, bost 0708-93 11 06
Kyrkvaktm. Bengt Andersson 358 58, bost 307 49
Anna-Karin Husberg 358 46
Johannes Bodi 070-25 31 947

Bolmsö

Kyrkvaktm. Kenneth Pettersson tel 358 44, bost 910 71

Dörarp

Kyrkvaktm. Pontus Lööv tel 358 42 , (0730-343046)

Tannåker

Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh tel 358 49, bost 0708-93 11 06

Vittaryd

Kyrkvaktm. Kjell Salomonsson tel 358 45, bost 0371-702 67

Redaktion: Tf kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare),
Jan-Åke Carlsson och Liselott Johansson, layout, foto, m m.
Omslagsbild: Berga kyrkas körer allhelgona i Berga kyrka.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 3/2 -16.

