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Kyrkfönstret

Sommaren är som livet
Då och då regnar det mycket. Om man
har semester är det inte så roligt att åka till
sjön eller havet för att sola och bada eller
arbeta i trädgården. Är man hemma kan
man kanske uträtta lite nyttigt inomhus,
eller också bara sätta sig med en bok och
fly bort, in i bokens underbara värld. Man
kan också drömma sig tillbaka till somrar
då solen sken och havet var varmt.
Det händer att jag sluter ögonen och drömmer
mig tillbaka till Sardinien, där vi var för några
år sedan Det var en underbar, avkopplande
vecka. Vid ett tillfälle då solen verkligen stekte,
sökte vi oss till tavernan på stranden. Här
njöt vi av cappucino samtidigt som vi hade en
fantastisk utsikt över hela stranden Bombarde
utanför Algero. En gammal man, tavernans
ägare, som mest pratade med gästerna, satte sig
vid synthen och spelade gamla godingar från
tiden då seklet var ungt. Det märktes att han
drömde sig tillbaka till gamla tider. Vi applåderade lite försiktigt och han nickade som tack.
Efter några melodier kom han fram till oss
och pratade på knacklig engelska. Han hade
skrivit några låtar själv. Nu ville han spela en,
men då skulle vi vända oss ut mot havet och
tänka på alla dem som inte hade det så bra som
vi. Hans meditativa låt, havet som brusade,
vinden och solen stämde oss till andakt och eftertanke. Jag passade på att tyst i mitt hjärta be
för människor jag kände och speciellt för dem
som jag visste hade det svårt på något sätt.



Den gamle mannen kände att han fortfarande
hade en uppgift i livet. Det är då livet blir
meningsfullt. Jag är inte här på jorden för min
egen skull.
Jesaja fick vara med om en märklig erfarenhet.
Han hade en syn. Han såg Herren Sebaoth på
tronen omgiven av de himmelska seraferna
och han fylldes av förundran och rädsla. Efter
att ha blivit renad av kolet från altaret fick
han uppdraget att vara Guds sändebud. Han
tackade ja.
Du har också ett uppdrag – en mission – att
fylla. Förutom ett speciellt uppdrag för var
och en gäller för oss alla att vi ska göra Guds
kärlek synlig i våra liv. Som Jesus gjorde - han
som är vår förebild.
		
		
Jan-Åke Carlsson
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Gudstjänsttider
Berga

Kyrktur i sommarkväll
Tisdag 30 maj kl 16 - Nydala klosterkyrka
Vi får en guidad tur i klosterkyrkan i Nydala som grundades år
1143 och är därmed Sveriges äldsta medeltida munkkloster. Vi
tittar även på klosterträdgården och ruinerna. Efter visningen
intar vi fika på Café Nydala.
Tisdag 20 juni kl 16 - Tolgs kyrka
Vi besöker Tolgs kyrka som uppfördes under 1880-talet. Vi får
en guidad visning av den välbevarade och tidstypiska sockenkyrkan. Det blir därefter en stadig fika i Pannkakshuset Frunas
hage. Slutligen blir det en liten visit på Ringaregården.
Tisdag 8 augusti kl 16 - Ås kyrka samt trädgårdsbesök
Vi besöker den nyrenoverade kyrkan i Ås. Efter en stor ombyggnad inrymmer kyrkan nu både samlingssal och pastorsexpedition. Efter visning blir det fika i kyrkans församlingsdel.
Efter Ås kyrka går färden till vaktmästare Kjell Salomonsson
och besök i hans vackra trädgård i Svanaholm.

Juni

4
11
18
24

Pingstd 11.00 Mässa. SÅF.
Hel Tref 11.00 Mässa. SÅF.
1 e Tref 11.00 Gudstj. AF.
Midsd 17.00 Gudstjänst i
Hallsjö kyrkoruin. SÅF.
25 Joh Döp 18.00 Mässa i
kapellet. SÅF.

Juli

2	3 e Tref 11.00 Mässa. KP.
9 4 e Tref 11.00 Mässa. KP.
16 Apostlad 18.00 Mässa i
kapellet. KP.
23	 6 e Tref 11.00 Gudstj. AF.
30 Kristi förkl 11.00 Mässa. KP.

Augusti

6
13	
20
27

Anmälan till pastorsexp. tel 0372-358 50
senast 3 arbetsdagar före resan.
Väl mött till våra tre kyrkturer. Vi vill påminna om att alla är välkomna, även från våra andra församlingar i pastoratet. Resorna
kostar även i år 150 kr/ person och som vanligt först till kvarn.

Musik i sommarkväll ons 21/6
kl 19 i Berga kyrka

Anna Braw, född och uppvuxen i Slätthög
kommer till Berga kyrka den 21 juni kl 19.
Hon spelar då fiol tillsammans med Marie
Hydbring på orgel, ett blandat program
med kvinnliga tonsättare samt JS Bach.
Anna arbetar som missionär och engagerar
sig varmt och mycket för de små och utsatta
i vårt samhälle.

8 e Tref 18.00 Mässa. GA.
9 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
10 e Tref 18.00 Gudstj. AF.
11 e Tref 17 Musikgudstj.
musikveckan. SÅF.

September

3	 12 e Tref, se Bolmsö/Vittaryd.
10 13 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
Församlingsdag.
17 14 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
24 15 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

JÅC = Jan-Åke Carlsson
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
KP = Kjell Petersson
AF = Anders Fall
GA = Göran Alexandersson

Kyrkbil

alla sön- och helgdagar
ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för ev ändringar.
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Gudstjänsttider
Bolmsö

Bolmsö sommarkyrka
Söndag 18 juni kl.18.00
Musikgudstjänst i Bolmsö kyrka. Sång och musik Stina Ekegren, Claes Ekegren, Mari Gustavsson, Carina Heverius och
Olle Heverius.
Onsdag 5 juli kl.19.30
Sångkväll på Sjöviken. Sandström & Co, Osby sjunger i
Bygdegården Sjöviken. Våffelservering startar 18.30.

Juni

4 Pingstd 9.30 Gudstj. AF.
11 Hel Tref, se Tannåker.
18 1 e Tref 18.00 Musikgudstj.
24 Midsd, se Dörarp.
25 Joh Döp, se Berga.

Juli

2	3 e Tref, se Tannåker.
9 4 e Tref 9.30 Gudstj. AF.
16 Apostlad, se Tannåker.
23	6 e Tref, se Berga/Vittaryd.
30 Kristi förkl, se Berga/Dörarp.

Augusti

5 8 e Tref (lörd) 18.00 Musikgudstjänst.
13	 9 e Tref, lörd se Tannåker.
20 10 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
27 11 e Tref, se Tannåker.

September
3	
10
17
24

12 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
13 e Tref, se Tannåker.
14 e Tref 15.00 Mässa. SÅF.
15 e Tref, se Berga.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

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



Lördag 22 juli kl.18.00
Einar Ekberg-afton. Bengt ”Stöten” Birgersson sjunger
sånger av Einar Ekberg i Bolmsö kyrka.

Läkarmissionen i Bolmsö kyrka 5 augusti kl 18
Tre vänner bestämde sig för att göra musik tillsammans med
syfte att ge konserter till förmån för Läkarmissionen.
Nu kommer de att besöka Bolmsö kyrka den 5 augusti.
Ingamay Hörnberg bodde i Lagan på 60-talet då hennes föräldrar var pastorspar där. Hon gjorde sig känd redan då med
skön sång och fint gitarrspel. Senare gjorde hon sig känd under
många år i TVs barnprogram med den populära dockan Skurt.
Lennart Sjöholm är välkänd i musikkretsar som producent,
han har även medverkat och körat i melodifestivalen och andra
TV-program. Hasse Hallström är en mycket uppskattad sångare och har varit solist i IBRA-kören, har även framträtt i flera
TV-program.
Vi ser fram emot en fin sommarkyrkokväll i Bolmsö kyrka och
hoppas på att många vill lyssna och njuta

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Tannåker

Sommarkyrkan Tannåker 3 - 28 juli
Sommarkyrka och musik i Tannåker 3-28 juli 2017.
Öppettider är 13.00-18.00 måndag, tisdag, onsdag, och fredag.
Torsdagar är det öppet 16.00-21.30 och 19.00 är det musikprogram i kyrkan. Det kommer att serveras våfflor, hembakade
bullar och kakor. Gott kaffe eller en läskande dricka, kan
avnjutas på den trevliga altanen eller i trädgården. I stora salen
kommer det att finnas rättvisemärkta produkter och hantverk.
Alla är varmt välkomna!

Juni

4
11
18
24
25

Pingstd, se Bolmsö.
Hel Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
1 e Tref, se Bolmsö.
Midsd, se Dörarp.
Joh Döp, se Berga.

Juli

Musik kl 19.00 följande torsdagskvällar

2	3 e Tref 18.00 Mässa. KP.
9 4 e Tref, se Bolmsö.
16 Apostlad 9.30 Gudstj. AF.
23	 6 e Tref, se Berga/Vittaryd.
30 Kristi förkl, se Berga/Dörarp.

6 juli Mats Öberg och Kristina Bolmblad Johnsson, båda

Augusti

Axel Dahlin

Linda Sandström

Ulrika Martinsson

boende på Bolmsö, är först ut med årets sommarmusikkvällar.
Det blir musik för dragspel med den gemensamma nämnaren
”Visor från förr”. Församlingen kommer dessutom att få medverka med allsång.

5
12	
20
27

13 juli Tillresta ifrån Jönköpingstrakten kommer denna kväll

3	
10
17
24

Linda Sandström, sång och flöjt, Axel Dahlin, gitarr och bas
samt Ulrika Martinsson, piano. I programmet, som man kallar
”I din öppna hand”
blir det många sånger av just Linda Sandström, som också kort
berättar om tillkomsten av sina alster.

20 juli Anna Heverius, Kungälv är organist, men ikväll blir

det även solosång samt spel på piano och fiol. Kvällens tema är
”Dofter av sommaren”. Som född och uppvuxen i Ljungby har
hon vid ett flertal tillfällen tidigare gästat pastoratets kyrkor.

27 juli Tuula Jokela, Lenhovda och Sven Torstensson, Ing-

8 e Tref, lörd se Bolmsö.
9 e Tref, lörd Helgsmål.SÅF.
10 e Tref, se Bolmsö.
11 e Tref 9.30 Gudstj. AF.

September

12 e Tref, se Bolmsö.
13 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
14 e Tref 17.00 Gudstj. JÅC.
15 e Tref, se Berga.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
KP = Kjell Petersson
JÅC = Jan-Åke Carlsson
AF = Anders Fall

Kyrkbil

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

elstad sjunger och spelar tillsammans. Enligt rubriken blir det
”En salig blandning” denna kväll. Den musikaliska uttrycksformen är både jazz, visa och klassiskt.
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Gudstjänsttider
Dörarp

John-Martin till Dörarp
Söndagen den 11 juni kl 18.00
återkommer John-Martin Bengtsson
från Växjö till Dörarps kyrka. Det
blir sång och musik tillsammans med
Dörarp-Vittaryds kyrkokör. John-Martin har under våren sjungit i Phantom
of the Opera på Cirkus i Stockholm.

Juni

4 Pingstd, se Vittaryd.
11 Hel Tref 18.00 Musikgudstjänst. SÅF.
18 1 e Tref 9.30 Gudstj. AF.
24 Midsd 17.00 Gudstjänst i
Hallsjö kyrkoruin. SÅF.
25 Joh Döp, se Berga.

Juli

Sommarkyrkan Dörarp 10/7 - 4/8
CAFÉ i församlingshemmet öppet måndag, onsdag, torsdag
och fredag kl 12 – 17 och tisdagar kl 15 - 21.30.
På tisdagskvällarna bjuds på sommarmusik i kyrkan kl 19.00
och då har caféet öppet lite längre. Ta tillfället i akt och njut av
en härlig lyxvåffla eller något annat gott till eftermiddagskaffet.

2	3 e Tref, se Vittaryd.
9 4 e Tref, se Berga/Bolmsö.
16 Apostlad 11.00 Gudstj. AF.
23	 6 e Tref, se Vittaryd.
30 Kristi förkl 9.30 Gudstj. AF.

Augusti

6
13	
20
27

8 e Tref, se Vittaryd.
9 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
10 e Tref, se Vittaryd.
11 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

Lyxiga våfflor med jordgubbar, glass och chokladsås
kan man beställa i Dörarps församlingshem.

September

3	 12 e Tref, se Vittaryd.
10 13 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
Församlingsdag.
17 14 e Tref 11.00 Gudstj. SÅF.
24 15 e Tref, se Berga.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

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

Musikprogram i sommarkyrkan
Tisdag 11 juli i kl.19.00
Karolina Svensson och Louice Lundvall sjunger och spelar.
Tisdag 18 juli kl.19.00
”Dofter av sommaren”. Anna Heverius, fiol, piano, sång
och orgel.
Tisdag 25 juli i kl.19.00
Arja Jantunen sjunger med sin fantastiskt klara och fina sång
och ackompanjerar på piano och dragspel.
Tisdag 1 augusti kl.19.00
Anna Nilsson från Sösdala förgyller kvällen med sin underbara röst. Piano Mari Gustavsson.



Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Vittaryd

Musik i sommarkväll i Vittaryd
Tisdag 20 juni Stina Ekegren, sång, Claes Ekegren, bas,
Olle Heverius, sång, Mari Gustavsson, piano och sång samt
Carina Heverius, flöjt.

Tisdag 27 juni Matilda Karlsson, Lars Lundbäck, Mari
Gustavsson och Sven Jeppsson framför ”Best of” program
från de senaste åren.

Tisdag 4 juli ”Dreams of be-

longing”. Mattias Nilsson, pianist
från Malmö. Han turnerar över hela
världen och mellan Paris, Kairo,
Island och Berlin så tar han sig tid att
komma till Vittaryd!

Välj fair trade - rättvisemärkt!
År 2013 diplomerades Ljungby som en Fairtrade City kommun
och delar nu denna titel med drygt 1830 kommuner och städer
världen över, bl.a. Stockholm, London och Bryssel.
I styrgrupperna sitter representanter för olika aktörer i samhället,
Kommunen, ABF, Naturskyddsföreningen och vi i Berga pastorat m.fl. På olika sätt försöker vi sprida kunskapen om ”Rättvis
Handel” i samhället. När det är dags
för sommarkyrkan i Tannåker och
Dörarp brukar det finnas lite olika
Fairtradesaker att köpa. Vi i Berga
pastorat dricker alltid rättvisemärkt
kaffe och försöker så långt som möjligt att köpa varor med rättviseloggan. Håll utkik du också!

Juni

4
11
18
24
25

Pingstd 11.00 Gudstj. AF.
Hel Tref, se Dörarp.
1 e Tref, se Dörarp.
Midsd, se Dörarp.
Joh Döp, se Berga.

Juli

2	3 e Tref 9.30 Gudstj. AF.
9 4 e Tref, se Berga/Bolmsö.
16 Apostlad, se Dörarp.
23	 6 e Tref 18.00 Mässa. KP.
30 Kristi förkl, se Dörarp.

Augusti

6
13	
20
27

8 e Tref 20.00 Gudstj. GA.
9 e Tref, se Dörarp.
10 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
11 e Tref, se Dörarp.

September

3	 12 e Tref 11.00 Mässa.
Garden party. SÅF.
10 13 e Tref, se Dörarp.
17 14 e Tref 11.00 Gudstjänst.
24 15 e Tref, se Berga.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JÅC = Jan-Åke Carlsson
AF = Anders Fall
GA = Göran Alexandersson

Kyrkbil

Kyrkoval Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och be-

roende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara
med, ta initiativ och dela ansvar. Söndagen den 17 september
2017 är det kyrkoval. Då får du möjlighet att välja de personer
som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra
åren. I nästa nummer av Kyrkfönstret kommer vi att informera
mer om valet och presentera nomineringslistor med alla kandidater
från våra fem församlingar.

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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BARN OCH UNGDOM

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och
inbjudan till sommarkyrkan har landat i brevlådan hos barnen i vårt pastorat.
Sommarkyrkan är för de barn som ska
börja förskoleklass och upp till årskurs 6.
I år blir det ett annat upplägg, med två
möjliga veckor att välja mellan.
V. 25 och v.26 måndag-onsdag 10.00-16.00.
Man anmäler vilken vecka man vill vara
med, en eller båda.
Jag och ledarna hoppas på ett härligt gäng med
pyssel, lek och sol båda veckorna.
Välkomna!			
Marina

Här har vi ungdomsgruppen i full gång med
smoothietävling! Det lag med godast smoothie
vann. Vinnarlaget blev det lag som kallade
sig för smoothiemasters: Hayden, Elias och
Jeremia.

Vilket härligt gäng som intog Berga församlingshem 22-23 april. Glada och spralliga barn
och ledare tillbringade helgen med barnläger.
Påskäggsjakt, lek i kyrkan och påskmusikal var
några av helgens aktiviteter.
Konfirmationgudstjänst firades i Berga kyrka den 6 maj.
En fantastisk högtidsdag.
Det var den första gruppen
som konfirmerades i strålande solsken och en nästan
fullsatt Berga kyrka.
Konfirmation för andra
gruppen var den 13 maj,
totalt har 28 ungdomar konfirmerats i Berga pastorat.
Foto: Marina Arturson
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Musikveckan i Berga 22 - 27 augusti
I år kommer det bli en extra festlig och stor
musikalisk vecka.
Eventuellt kommer vi att behöva ta inträde
kvällarna, men annars har denna vecka under
åren blivit ett signum till Insamling till något angeläget, såsom Tjernobylbarnens OAS,

Svenska kyrkans katastofinsats i Syrien, Nepal
osv. Några av musikerna har dragit ner på sina
kostnader bara för att det ska kunna gå med
en angelägen insamling. Just nu är det oroligt
överallt på vår jord, så än är det svårt till vad
insamlingen bör gå denna gång.
Gunnar
Idenstam
& Lisa
Rydberg

Tisdag 22 aug kl 19.00
Barnkören Cantate och ungdomskörerna Laudate och Jubilate tillsammans med Marie S Hydbring gör en konsert med
många roliga sånger vi sjungit genom åren. Det blir tillsammans med fler lokala musiker såsom Markus Åberg orgelack,
Göran Svensson elbas, Joakim Svensson trumpet mfl.
Onsdag 23 aug kl 19.00
”Bach på svenska” med Gunnar Idenstam: Tramporgel och
Lisa Rydberg (Folkmusiker och BarockViolinist) Med en
klassisk utbildning som grund och med båda fötterna i den
svenska folkmusiktraditionen bjuder arrangörerna upp fader Bach, i hans egna historiska danssatser, sida vid sida med
svenska polskor.

Yvonne
Thuvesson
Rosenqvist

Fredag 25 aug kl 19.00
VärldsOrganist Maestro Gunnar Idenstam Åter!!
Konsertorganisten, kompositören och folkmusikern Gunnar
Idenstam besöker åter Berga kyrka. Han förenar influenser
från 70-talets folkrock och symfonirock i sin musik, då han
bygger broar mellan den franska katedralmusiktraditionen
och symfonisk rock och svensk folkmusik.
Lördag 26 aug kl 19.00
Ett Romans och Duett Program med Sopranerna Aurora Borotinskij och Elin Rise samt konsertpianist Bengt-Åke Lundin
framför ”Skandinavien i ord och ton”.
Söndag 27 aug kl 19.00
Jubileumskonsert. ”Det bästa av det mesta genom 25 år” Berga
kyrkokör med förstärkning av korister från, bl a Allbo Barockkör. Amadea-violinkvartetten, tillsammans med Yvonne Tuvesson-Rosenquist sopransolist och Anders Nilsson tenorsolist.
Trumpetare Joakim Svensson, organist bl a Jan Hydbring. Vi
hoppas också få med hemvändare som funnits med i körerna
under åren.

Aurora Borotinskij
& Elin Rise

Anders
Nilsson

AMADEA kvartetten
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Nytt på personalsidan
I sommar kommer Mari Gustavsson att vara
tjänstledig från sin kantorstjänst i Vittaryd
och Dörarp. Under tjänstledigheten kommer
Ildiko Szabo att vikariera. Vi hälsar Ildiko
varmt välkommen som vikarie.
I sommar går Elionor Strömgren i pension
och kommer att lämna sin tjänst inom diakonin. Vi tackar redan nu Elionor för hennes
goda insatser i pastoratet och önskar en god
pensionärstillvaro.

Vi kommer att avtacka Elionor den 13 augusti
i Berga kyrka och samtidigt hälsa hennes efterträdare Marta Elmquist välkommen in
i arbetsgemenskapen.
Än en gång, tack Elionor och välkommen
Marta!
Läs mer om Elionor och Marta på nästa sida.
			

Sven-Åke Fyhrlund

Palm har ordet...
Visst gör det ont när knoppar brister, varför
skulle våren annars tveka?
Ja det är väl bara att hålla med Karin Boye, för
våren tvekade ovanligt länge i år. Men när väl
den härliga värmen kommer så händer något
magiskt. Vi nordbor börjar tina upp, vi tittar ut
från vårt vinteride, tar fram grillarna och börja
prata och umgås med varandra över trädgårdshäckarna.
Sommarperioden innebär också många härliga aktiviteter i Berga pastorat, vi har väldigt
många mötesplatser. Utöver gudstjänster så har
vi mycket sång- och musikkvällar i våra olika
kyrkor, våffelcafé med mera och sedan avslutar
vi med vår musikvecka i Berga kyrka vecka 34.
Känn dig mycket välkommen.
Och varför inte ta en sväng på våra välskötta
kyrkogårdar också? Jag brukar ofta ta mig en
runda på kyrkogården och reflektera över livet.
Även vi människor är en del av naturen och
liksom blommorna går vi i knopp, slår ut i all
vår prakt för att sedan fysiskt vissna ner. Andligt står vårt hopp och tilltro till att våra själar
lever kvar.
Nu ligger snart en härlig ledighet framför oss.
Mycket är redan inplanerat och många för-

10

väntningar och drömmar skall infrias. Vi jagar
upplevelser och äventyr i högt tempo, men
tänk på att inte ha så bråttom med att ligga i
omkörningsfilen och tuta hela tiden. Då går
du miste om alla fina rastplatser, både utmed
vägarna och i livet.
De bästa upplevelserna är alltid gratis, att
flanera i Guds fantastiska natur, träffa nya och
gamla vänner eller bara fånga in dagarna och
njuta av att finnas till här och nu. Livet går inte
i repris!
Jag önskar er alla en härlig sommar!
Ingvar

Palm, Ordförande i kyrkorådet
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Elionor lämnar över till Marta

Några tankar från Elionor Strömgren som
nu lämnar sin tjänst som diakonal medarbetare i pastoratet.
Vad ska du göra nu när du blir pensionär,
när du får mer tid?
- Jag kanske börjar måla igen, som jag inte
gjort på många år, akvarell kanske. Det finns
tre barnbarn som jag älskar, föreningar kanske.
Ett roligt minne? - Det finns många fina
minnen från den här tiden, men jag älskar lilla
Fanny som ställer sig på stolen, och sjunger
för alla församlade om Jesu kärlek som är underbar, och gör rörelser till denna lilla sång.
Ge ett gott råd till din efterträdare!
- Lyssnandets gåva är viktig.
Vad kommer du att sakna mest, tror du?
- Arbetsgemenskapen.
Hur tror du att fler människor skulle
kunna upptäcka tron, Jesus och allt det
som kyrkan kan erbjuda? - Den här frågan
har inget enkelt svar. Men jag tror att kristna
måste våga visa att de har Jesus i sitt hjärta,
våga stå för det de tror på.
En psalm du gillar och varför? - Det finns
alldeles för många nya och gamla psalmer som
jag älskar, så det är svårt att välja. Men ska jag
välja någon blir det Ylva Eggehorns ”Var inte
rädd, det finns ett hemligt tecken”.

Marta Elmquist har följande tankar inför
sina nya uppgifter i Berga pastorat:
Kyrkan har som uppdrag att vara Jesus händer och fötter på jorden. Att precis som Han
gjorde gå till ALLA människor – starka och
bullriga, svaga och utsatta, de i centrum och
de i periferin.
För mig innebär det kort och gott att vara
medmänniska. Att vara någon som tittar den
man möter i ögonen, frågar hur man mår och
inte ryggar tillbaka om det inte blir ett kort
och enkelt ”bra”. Som vill lyssna även på det
som inte är så enkelt. Kanske finns inga svar
att ge och kanske det inte alltid är nödvändigt. Tillsammans får vi komma till Gud med
böner, suckar och glädjerop.
Jag heter Marta Elmquist och i juni börjar jag
att arbeta med diakonalt arbete i Berga pastorat. Det känns spännande att få lära känna för
mig nya bygder och framför allt nya människor, alla er som utgör församlingarna här.
Själv är jag uppväxt utanför Nybro i Kalmar
län och bor sedan 2012 med min man och
våra två döttrar i Kolvarp nära Rydaholm.
Så här års är det nog det vackraste stället på
jorden, men då har jag ju inte sett hela Berga
pastorat än förstås. Nä, lite sightseeing får det
allt bli i sommar. Vi ses framöver!
			
		

Sommarhälsningar
Marta Elmquist
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Döpta
Berga kyrka
Signe Alice Margaretha Svensson
Olle Tonny Konstantin Lo
Colin Wilhelm Ahlberg
Casper Valentin Alexander Ahlgren

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
E-post: berga.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/bergapastorat

Den helige Sigfrids kapell
Eric Gustav Henrik Karlsson
Leo Folke Efraim Jahnsén
Alicia Bella Ringdahl
Bolmsö kyrka
Saga Anna Sonja Wallén-Hörberg

I församlingshemmet finns:
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47, (070-2653121)
Km Jan-Åke Carlsson 070-3664491
Diakoniassistent Marta Elmquist, 070-482 25 82 (fr 1/6)
Kantor Marie S Hydbring 358 55 (070-2075062),
bost 353 38
Kantor Mari Gustavsson 358 48 (072-5153200) (t 30/6)
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
Församlingsassistent Marina Arturson 076-11 20 003

Berga

Berga kyrka 358 59
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
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

Kyrkogårdsexpeditioner
Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Församlingshem tel 931 15
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

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

Vittaryd

Bolmsö

Tannåker

Församlingshem tel 701 93
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Mari Gustavsson 358 48 (t 30/6)
Vik kantor Ildiko Szabo 070-673 11 34 (fr 1/7)

Dörarp

Församlingshem tel 320 69
Kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Mari Gustavsson 358 48
Vik kantor Ildiko Szabo 070-673 11 34 (fr 1/7)

Kyrkvaktm. Magnus Svanholm tel 358 44 (070-531 94 28).

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: Kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare),
Jan-Åke Carlsson och Liselott Johansson, layout, foto, m m.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 11/8-17.
Foto omslag: Gustaf Hellsing /Ikon.

