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Livet - en match !
Sommaren är slut. Den innehöll både sol, moln och regn.
En del av oss har rest lite,
andra har stannat hemma. I
början av sommaren var det
EM i fotboll. Många av oss tittade nog. För Sverige gick det
inte så bra, desto bättre för
lilla Island.
Att kämpa är viktigt, i matchen såväl som i livet.

Fotboll är fantastiskt. Det påminner så mycket
om livet. För dem som gillar fotboll är det en
högtidsstund att få slå sig ner framför
TV:n och följa en bra match. Där i fåtöljen är
det lätt att ha synpunkter på domare, lagledare
och spelare. Men det är en sak att vara åskådare och en annan att vara med ”på riktigt”.
Att leva är som att spela en match. Det går inte
an att ställa sig vid sidan och bara titta på. Livet
kräver att jag tar ansvar och är med. Fotboll är
en lek när den är som bäst, men livet är alltid på
allvar även om det finns lekfulla inslag i livet.
Men fotbollen och livet har många beröringspunkter. Det gäller att göra det bästa av alla
de situationer, som man hamnar i. Ibland går
det bra och ibland känner man sig fullständigt
misslyckad. Tänk på alla missade målchanser
som grämer många spelare. Det gäller också att
samspela med sina lagkamrater. Själviskhet lönar sig sällan i det långa loppet. Samspel, fantasi
och hänsyn gör livet till en härlig match.
Att glädjas över andras framgång är kanske lät�tare i fotboll än i livet. Avundsjukan har lätt att
sprida sig. Samtal är oerhört viktigt. Ett lag som
talar med varandra fungerar som ett lag.
Tänk så många missförstånd som kunde klarats
upp om man bara talat med varandra.



Motståndet växlar. Törnarna och skadorna kan
bli många. Då och då kanske man kan behöva
vila ut vid sidan av planen.

Vi kritiserar lätt domaren. Hur kunde han
döma så? Ser han inte? Det finns ingen
fullständig rättvisa på plan. Det är klart att
domaren gör fel ibland. Han är också en vanlig människa och det är inte lätt att döma. Ska
man fria eller fälla, blåsa eller låta det passera.
Allt går så fort. Vi människor har nog överlag
lätt för att döma andra. Det är lätt att blåsa av
andra, men när blåste du av dig själv?
Vi har rätt att uttrycka vår mening och vi har
domstolar som ska skipa rätt i landet, men
det är Jesus som ska döma oss en gång på
den yttersta dagen. Inför den dagen behöver
jag omvända mig. Det betyder att jag erkänner
min synd och brist och ber om förlåtelse. Jag
vågar lita på att Gud både vill och kan förlåta
mig. Jesus är vår lagledare. Han har användning
för dig och mig. Ingen av oss behöver sitta på
avbytarbänken.
			

Jan-Åke Carlsson
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Gudstjänsttider
Berga

Församlingsdag Berga
Välkomna till församlingsdag i Berga söndagen den 18/9
kl 11.00. Högmässa ledd av Sven-Åke Fyhrlund. och
medverkan av kyrkokören. Efter gudstjänsten inbjudes till
middag i församlingshemmet. Britt-Marie J Glyssbo talar om
modern Judit Johanssons konstnärskap. Ingen anmälan.

Bönelåda i Berga kyrka
Den fjärde september tar vi i bruk en bönelåda. Den är tillverkad och skänkt av Bengt Johansson, bosatt i Ljungby Den
finns placerad på ett bord till höger om ljusbäraren under
uppståndelseikonen. Där kommer att finnas lappar som man
kan skriva böneämnen på. Det finns två slags blad. På den
ena läses böneämnet upp högt och på den andra skriver man
förböner som läses tyst. Här kan du alltså be för dig själv eller
dina närmaste, för personer och händelser ute i världen. Det
finns plats för alla slags böner, förböner, tack, bön om vägledning osv. Det är bara prästen som läser de tysta bönerna och
efter söndagens gudstjänst rivs de sönder och slängs.
Det är alltså meningen att vi tömmer lådan strax innan mäs�san börjar.
Bönen är en fantastisk uppgift och gåva. Jesus har lovat att
höra våra böner och ingen bön är förgäves. Jesus säger i
Bergspredikan: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta,
så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som
söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

September

11 16 e Tref 9.30 Mässa. JÅC.
18 17 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
Kyrkokören. Församl.dag.
25 18 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.

Oktober

2	 Mikaeli 11.00 Mässa. JÅC.
9 Tacksäg 11.00 Mässa. JÅC.
Kyrkokören.
16	21 e Tref 11.00 Mässa. SÅF
23	22 e Tref 11.00 Familjegudstj. JÅC. Barnkören.
30	23 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.

November
5
6

Alla helgon 17.00 Mässa.
Alla själar 16.00 Minnesgudstjänst. SÅF. Körerna.
13	 S f doms 11.00 Mässa. JÅC.
20 Domss 11.00 Mässa. JÅC.
27 1 i Advent 11.00 Familjemässa. JÅC. Alla körerna.

December

KÖRSTARTER BERGA FÖRSAMLING V 35
Onsdagar kl 16.30 Ungdomskörerna LAUDATE fr Åk 7
– och JUBILATE (gymnasiet )
Onsdagar kl 19 Kyrkokören
Torsdagar kl 14.30 Barnkören CANTATE från Åk 1 Vi sjunger redan 3/9 på LAGANDAGEN
Varmt välkomna nya och gamla medlemmar!
Alla övningar i Berga församlingshem
Kantor Marie Hydbring 070 2075062
Marie.bergapastorat@telia.com

4	2 i Advent 18.00 Ekumenisk musikgudstjänst. SÅF.
11	3 i Advent 11.00 Gudstj.
JÅC.
18 4 i Advent 11.00 Mässa i
Tannåkers kyrka.
24 Julafton 11.00 Julbön. SÅF.
Barnkören.
	23.00 Midnattsmässa. JÅC.
Körmedverkan.
JÅC = Jan-Åke Carlsson
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

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

September

11 16 e Tref 16 Ekumenisk
gudstjänst Sjöviken med
Lindbergarna. SÅF.
18 17 e Tref, se Tannåker.
25 18 e Tref 9.30 Gudstj. RB.

Oktober

2	 Mikaeli, se Tannåker.
9 Tacksäg 11.00 Gudstjänst.
Församlingsdag. SÅF.
Kyrkokören.
16	21 e Tref, se Berga.
23	22 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
30	23 e Tref 18.00 Musikgtj.
Kyrkokören tills med
Dörarp/Vittarydskören.

November

Annorlunda sommarkyrka
Vädrets makter kan ställa till
det, men det kan bli bra också.
Bolmsö hade en av sina Sommarkyrkokvällar förlagd till
natursköna hamnområdet på
Näset. Musiken framfördes av
Bolmsö Old Stars, Mats, Inge
och Nico och vi sjöng allsång.
Plötsligt drog ett åskregn in
över oss, rädda instrumenten,
ta skydd i ett båthus, (trångt
för 40 personer) efter en dryg
väntan tog vi upp och sjöng ett
par psalmer till Mats dragspelsmusik och prosten Kjell Petersson höll en andaktstund inne i det
lilla båthuset, men efter regn kommer solsken och fikat och mer musik
kunde avnjutas i det fria.

Sång och musik Bolmsö kyrka
Lördag 15 oktober kl 18.00
Musikgudstjänst med Jazz i Baljan
Onsdag 19 oktober kl 19.00
Sånggudstjänst med Jard Samuelsson

Att sjunga i kör

är både roligt och nyttigt. Välkommen med
i Tannåker/Bolmsö
kyrkokör som övar i
Tannåkers församlingshem på tisdagar
kl.19.00-21.00. Har du
frågor eller funderingar får du gärna ringa
till Olle Heverius,
076-856 91 46 .

5 Alla helgon, se Berga.
6 Alla själar 16.00 Minnesgudstjänst. LH.
13	 S f doms, se Tannåker.
20 Domss 18.00 Gudstj. AF.
27 1 i Advent 9.30 Gudstj. AF.

December

4	2 i Advent, se Berga alt
lörd Tannåker.
11	3 i Advent 9.30 Gudstjänst
SÅF.
18 4 i Advent, se Tannåker.
24 Julafton 14.00 Julbön. RB.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
RB = Rune Bolmblad
AF = Anders Fall
LH = Lars Hultberg

Kyrkbil

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



I år blir Bolmsöfestivalen med Lindbergarna i Bolmsö bygdegård 9-11 september. Det blir mycket sång och musik i vanlig
“Lindberganda”. Förutom ovanstående blir det på lördagen den
10/9 kl 11 en sångstund vid Tannåkers affär. Välkomna!

Kyrkfönstret

Calle i Muggebo - en genuin Tannåkersbo

Gudstjänsttider
Tannåker

Han heter Carl Carlsson,
men är mest känd som Calle
i Muggebo. Här på gården i
Muggebo, utmed vägen mellan Tannåker och Hölminge,
och i närheten av Bolmens
strand är han född och här
bor han än.
Calle var en av de första som jag
lärde känna i Tannåker när jag
kom hit för drygt 30 år sedan.
Då var det jordbruket och omsorgen om djuren som fyllde
Calles dagar med arbete hela
veckan. Även skogen kräver ju sin vård och många är de skogsposter som Calle levererat till olika sågverk i trakten.
På fritiden har det varit mycket kyrklig verksamhet som har engagerat honom. I Tannåkers kyrkokör kom han med redan 1950 i basstämman och var sedan en trogen sångare där tills för två år sedan.
Många är de gudstjänster och konserter där hans stämma gjort sig
hörd under årens lopp.
Det finns många och trevliga minnen ifrån denna tid, och
hans humoristiska ådra har förgyllt många övningskvällar i församlingshemmet. Som förtroendevald blev han invald i kyrkorådet 1976 och några år senare blev han även vald till kyrkvärd,
uppdrag som han sen plikttroget tog sig an under många år.
Ett av de bestående besluten som Calle var med och tog i
kyrkorådet var att det skulle installeras en ny orgel i kyrkan, ett
beslut som både jag och många andra är väldigt tacksamma för.
Många är de präster som verkat i församlingen under alla dessa
år, både som ordinarie och mer tillfälliga. Samarbetet med dessa
Herrens tjänare upplevde Calle alltid som gott, både i glädje och
sorg. Under alla dessa år var det gudstjänst varje söndag och
helgdag under kyrkoåret, de flesta ganska välbesökta. Som kyrkvärd fanns det inte så många vikarier att tillgå utan Calle och
kollegan Thorsten Svensson från Flahult tjänstgjorde i princip
vid varje gudstjänsttillfälle. När det gäller kyrkans framtid så
hoppas han att många fler ska upptäcka vad kyrkan och gudstjänstlivet har att ge både i form av ordet, sången och musiken.
Eftersom jag själv har ett förflutet inom begravningsbranschen så gick min fråga till Calle när det behövdes en ny medlem
i bärarlaget i Ljungby. Detta hedersamma uppdrag åtog han sig
med stor respekt under många år. Många är de begravningar
i kommunens samtliga kyrkor där han fått vara med och bära
avlidna till den sista vilan.
Jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack till min vän Calle för denna
fina pratstund och för allt roligt vi haft tillsammans under alla år.
Olle Heverius
						

September

11 16 e Tref, se Bolmsö.
18 17 e Tref 11.00 Gudstj.. JÅC.
25 18 e Tref, se Bolmsö.

Oktober

2	 Mikaeli 11.00 Gudstjänst.
Församlingsdag. SÅF.
Kyrkokören.
9 Tacksäg, se Bolmsö.
15	21 e Tref 18.00 Musikgtj.
Jazz i Baljan. SÅF.
23	22 e Tref, se Bolmsö.
30	23 e Tref, se Bolmsö.

November

5 Alla helgon, se Berga.
6 Alla själar 18.00 Minnesgudstjänst. LH. Kyrkokören
13	 S f doms 9.30 Mässa. SÅF.
20 Domss, se Bolmsö.
27 1 i Advent 11.00 Gudstj. AF.

December

3	2 i Advent 17.00 Adventsgudstjänst. SÅF.
11	3 i Advent, se Bolmsö.
18 4 i Advent 11.00 Mässa. LH
24 Julafton, se Bolmsö.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JÅC = Jan-Åke Carlsson
AF = Anders Fall
LH = Lars Hultberg

Kyrkbil

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

Församlingsdag i Dörarp
Söndagen den 11 september kl 11.00 inbjudes till
församlingsdag i Dörarps kyrka med gudstjänst som leds
av Sven-Åke Fyhrlund. Efter gudstjänsten blir det middag
i församlingshemmet. Därefter följer kyrkogårdsvandring
med historiker Krister Ljungberg.
Varmt välkomna!

September

11 16 e Tref 11.00 Gudstj. SÅF
Församlingsdag.
18 17 e Tref, se Vittaryd.
25 18 e Tref, se Vittaryd.

Oktober

2	 Mikaeli 9.30 Gudstjänst.
SÅF.
9 Tacksäg, se Vittaryd.
16	21 e Tref 9.30 Mässa. SÅF.
23	22 e Tref, se Vittaryd.
30	23 e Tref 11.00 Gudstj. AF.

Höstauktion

Kyrkfrukost

Fredagen den 14 okt kl 18.30
inbjudes till missionsauktion i
Dörarps församlingshem. Det
är en gammal tradition som
nu återupptas igen. Det blir
försäljning, servering, andakt
och underhållning.

Söndagen den 30 okt från
kl 9.30 serveras kyrkfrukost
i Dörarps församlingshem.
Efter frukosten firas
gudstjänst kl 11.00 i kyrkan.
Det är Anders Fall, vår
tidigare diakon som kommer
på besök.

November

5 Alla helgon, se Berga.
6 Alla själar 16.00 Minnesgudstjänst. JÅC. Kören.
13	 S f doms 16.00 Familjegudstjänst. SÅF. Barnkören.
20 Domss, se Vittaryd.
27 1 i Advent 9.30 Gudstj.
SÅF. Kyrkokören.

December

4	2 i Advent 11.00 Mässa.
SÅF.
10	3 i Advent 17.00 Adventskonsert.
18 4 i Advent, se Tannåker.
24 Julafton 11.00 Julbön
Toftaholm. HL.
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
AF = Anders Fall
HL = Håkan Larsson

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för



Anna Nilsson, Sösdala framförde ett uppskattat
sångprogram i Dörarps kyrka, till ackompanjemang
av Mari Gustavsson. Präst Jan-Åke Carlsson ledde
andakten. Detta var en av fyra sångkvällar under
veckorna med sommarkyrka i Dörarp.
RISKER PÅ KYRKOGÅRDEN
Med anledning av de olyckor som hänt på några kyrkogårdar,
vill vi påminna om de risker som kan förekomma. Gravstenar
finns som är dåligt förankrade och ännu ej åtgärdade. Det är ett
stort arbete att kontrollera alla gravstenar och detta arbete pågår
kontinuerligt.
Vi vill också informera om att barn inte får klättra på eller leka
vid kyrkomuren. Vi vädjar till föräldrar att hålla uppsikt över
sina barn, för att inga tragiska olyckor ska hända.

Kyrkfönstret

Avskedsmässa för Jörgen Eklund
Jörgen Eklund lämnar sin tjänst som komminister efter 13
års arbete i Berga pastorat. Församlingarna tog avsked vid en
mässa i Vittaryds kyrka där även barn- och kyrkokören medverkade. Det framfördes tack och gåvor från pastoratet samt
från Vittaryd och Dörarps församlingar och Dörarps kyrkliga
syförening. Efter mässan inbjöds till samkväm i församlingshemmet .
Förutom de prästerliga uppgifterna har Jörgen med sin energi
bidragit till ny och spännande verksamhet i pastoratet, som
Messy Church, pilgrimsvandringar och garden party för att
nämna något. Han har även varit ansvarig för konfirmandarbetet och gjort detta på ett fint sätt.
Vi tackar Jörgen för ett gott arbete i vårt pastorat och önskar
lycka till i Ryssby pastorat som är den nya arbetsplatsen.
					
Gerth Antonsson

Gudstjänsttider
Vittaryd

September

11 16 e Tref, se Dörarp.
18 17 e Tref 9.30 Gudstj. SÅF.
25 18 e Tref 18.00 Musikgudstjänst. JÅC. Johan
Wirell och kyrkokören.

Oktober

2	 Mikaeli, se Dörarp.
9 Tacksäg 16.00 Familjegudstjänst. SÅF. Barnkören
16	21 e Tref, se Dörarp.
23	22 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
30	23 e Tref , se Dörarp.

November

5 Alla helgon, se Berga.
6 Alla själar 18.00 Minnesgudstjänst. SÅF.Kyrkokören
13	 S f doms, se Dörarp.
20 Domss 16.00 Gudstjänst.
AF.
27 1 i Advent 11.00 Gudstj.
SÅF. Kyrkokören.

December
Avtackningen av Jörgen Eklund skedde i Vittaryds kyrka. Fr
v Sven-Åke Fyhrlund, Gerth Antonsson, Jörgen Eklund och
Sven-Åke Strömgren.

Konsert med Johan Wirell och kyrkokören
”Från opera till schlager” sjunger Johan Wirell och Dörarp/
Vittaryds kyrkokör. Söndagen den 25 september kl 18.00 i
Vittaryds kyrka. Vid pianot Mari Gustavsson. Välkomna!

4	2 i Advent, se Dörarp.
11	3 i Advent 16.00 Familjegudstjänst. SÅF. Barnkören
18 4 i Advent, se Tannåker.
24 Julafton, se Dörarp.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

”Han skall befalla sina änglar att skydda dig,
och de skall bära dig på sina händer
så att du inte stöter foten mot någon sten”.
Luk 4:10

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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BARN OCH UNGDOM
Gruppstarter
UNGDOMSGRUPPEN träffas onsdagar
14.30–17.00 och utvalda fredagar.
Ålder: 13 år och uppåt.

Sommarkyrkan
Vilken härlig vecka vi har haft med glada
och spralliga barn och fantastiska ledare!
Vädret var inte helt på vår sida så det blev bara
en dag med bad på ringbadet men barnen var
nöjda ändå.
Vi har bland annat pysslat ljuslyktor, glassar
och spargrisar i form av hus. Det blev också
både ute- och inomhuslekar, exempelvis
brännboll.

MÅNDAGSGRUPPEN träffas måndagar
14.30- 16.30. Ålder: Från förskoleklass
upp till årkurs 6.

Under veckan hade vi även fina stunder i kapellet. Tillsammans med barnen lärde vi känna
olika djur varje dag som i djurens andaktsbok
lärde oss hur man ska vara mot varandra och
att Gud finns där för var och en. Stort tack
till ledarna Josefine Larsson, Caroline Persson
och Joanna Bramstedt som gjort ett superjobb
under veckan. /Marina

Sommarkyrkan avslutades med glass och teaterföreställning som barnen övat in under veckan.
							
		
Foto: Josefine Larsson
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Soppluncher
Berga församlingshem tisdagar kl 12.00
6 september
Glädjespridarna från Ljungby sjunger och
spelar.
4 oktober
Ingemar Nilsson, präst från Gislaved
berättar upplevelser av Lina Sandell.
1 november
Eva och Evert Söderström från Moheda
sjunger sånger till piano och gitarr.
29 november
Karolina Svensson, Tannåker och Mari
Gustavsson sjunger och spelar visor i advent.

Lejontassar
för daglediga män i Berga församlingshem.
Onsdag 28 sept kl 9.30
Historiker Krister Ljungberg berättar.
Onsdag 26 okt kl 9.30
Rolf Nilsson visar bilder och berättar om
våra fåglar.
Onsdag 30 nov kl 9.30
Bengt Birgersson sjunger läsarsånger.

Daglediga Bolmsö/Tannåker
20 sept kl 14.00 Tannåkers förs.hem
Karolina Svensson och Mari Gustavsson
sjunger och spelar.
18 okt kl 14.00 Bolmsö förs.hem
Siw Svensson berättar!
15 nov kl 14.00 Tannåkers förs.hem
Sven-Åke Strömgren visar bilder och berättar
om ”En annorlunda resa till Israel”.
13 dec kl 14.00 Bolmsö förs.hem
Olle Josefsson spelar med och för oss lite
musikquiz och tankenötter.

Ny vaktmästare på Bolmsö
Vi hälsar
nu Magnus
Svanholm
välkommen
som ny kyrkvaktmästare
i pastoratet.
Magnus ska
huvudsakligen
ansvara för
Bolmsö kyrka
och kyrkogård
och efterträder alltså Kenneth Pettersson
som går i pension.
Magnus bor med sambo och dotter i Flahult, mellan Tannåker och Vittaryd, där han
också är fritidsbonde med amkor. Jakt och
fiske är ett annat stort intresse. Kyrkan är
något som Magnus har vuxit upp med, då
både föräldrar och farföräldrar har varit aktiva
i kyrkoråd och som kyrkvärdar i Tannåkers
kyrka. Magnus har även sommarjobbat på kyrkogården i Tannåker. En lämplig bakgrund är
det tidigare jobbet som vaktmästare på Riksbyggen i Ljungby och innan dess jobbade han
31 år på Tenneco i Vittaryd.
Att få träffa olika människor är det bästa
med detta jobbet, det blir ju förstås i både
glädje och sorg.
– Jag har ännu inte träffat någon negativ
person, utan alla är väldigt positiva och trevliga, säger Magnus, som nu har jobbat några
månader ute på Bolmsö. Han känner sig också
välkomnad av alla bolmsöbor, vilket känns
mycket glädjande. Jag stortrivs och känner att
det här är rätt plats för mig, fortsätter Magnus.
Jag trivs med att vara ute och jobba och arbetet är omväxlande. Det enda negativa är väl att
man får sitta och äta ensam. Lite mer samarbete med övriga vaktmästare, särskilt då med
Tannåker skulle vara önskvärt, menar Magnus,
som ser många fördelar med att arbeta mer
tillsammans.
Vi säger välkommen Magnus till pastoratet
LJ
och till vårt arbetslag.		
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Bildsvepet

Församlingsassistent Marina Andersson
gifte sig med sin Johan, lördagen den 13
augusti i Dörarps kyrka. Vi gratulerar och
önskar brudparet Arturson all lycka.

På Ljungbydagarna fanns våra ungdomar
på plats med aktiviteter för barn.

På musikveckan i Berga kyrka spelade
Michael Broson allt från klassiskt till populära låtar på dragspel och accordion.

Musikgruppen Youngsters från Varberg
spelade på Messy Church-avslutningens
familjefest vid Vittaryds församlingehem.

Vittaryd/Dörarps kyrkokör och Barnkör medverkade
vid avskedsgudstjänsten för Jörgen Eklund.

10

Karolina Svensson, Tannåker sjunger
musik i sommarkväll i Dörarps kyrka,
ackompanjerad av Mari Gustavsson.

Kyrkfönstret

Korset säger att vi ska möta våld med kärlek
Det brukar heta att Sverige är världens mest
sekulariserade land. Men de senaste veckorna
har märkligt nog det kristna korset hamnat i
kulturdebattens centrum. Kanske ett tecken i
vår alltmer postsekulära tid.
Debatten kring kampanjen ”Mitt kors” har
varit ganska märklig att följa. Det började som
bekant med en Facebook-grupp, startad av tre
svenskkyrkliga präster, som efter det vidriga
mordet på den katolske prästen Jacques Hamel
uppmanade kristna att posta bilder på sig själva
med kors om halsen, för att visa sin solidaritet
med världens många förföljda kristna. Oskyldigt kan tyckas. Men det dröjde inte länge
förrän invändningarna kom. Det hela skulle
kunna tolkas som uppvigling. Ja, nästan som en
antydan till religionskrig.
Visst, det stämmer att krig har förts i korsets
namn. Det är en styggelse som vi kristna gång
på gång och med emfas måste ta avstånd ifrån.
För till sitt väsen är korset en symbol för kärlekens och icke-våldets triumf över våld och död.
Att använda korset i något slags uppviglande
eller krigshetsande syfte är en grav feltolkning
av dess budskap.
I hjärtat av kristendomen finns nämligen ett
genialt förvandlingsnummer där begreppen
makt och våld omförhandlas och vänds upp
och ner. Korset var ju från början en symbol
för tortyr och död, ockupationsmakten Roms
värsta avrättningsredskap, vars kanske främsta
syfte var att skrämma folket till lydnad. Makt
utövades genom våld.
Vad kristendomen berättar är att när Gud,
den allsmäktige, själv träder in som människa i
världen så manifesterar han denna allmakt, inte
genom att utöva världslig makt, utan genom att
avsäga sig den. Gud blir en tjänare, som tvättar
lärjungarnas fötter. Historien om Jesu död och

uppståndelse är förvisso historien om hur ondskan och döden besegras. Men Jesus vinner inte
denna seger genom att besvara våld med våld.
Tvärtom låter han våldet och ondskan drabba
honom själv.
Det är genom en självutgivande akt av
absolut icke-våld och kärlek som Gud frälser
världen. Jesus tillintetgör inte ondskan på dess
egna falska premisser, han besegrar inte ondskan med våld, utan går in i dess smärtsamma
epicentrum för att där förinta den på det enda
möjliga sättet - genom att låta den uppslukas av
den gudomliga kärleken. När den uppståndne
Jesus sedan återvänder till lärjungarna, till dem
som svikit och förnekat honom, säger han
”Shalom”, ”Fred”. Och en ny fredens världsordning har inrättats.
Detta är vad det kristna korset representerar.
Även om det må ha utnyttjats i mindre fredliga
sammanhang, så är korset till sitt väsen en symbol för att kärlekens makt är starkare än våldets
och dödens. Att som kristen synligt bära sitt
kors är inte en uppmaning till religionskrig eller
våldsamheter av något som helst slag. Det är
tvärtom att öppet deklarera tron på att mörkrets
makter aldrig kommer att få sista ordet.
Av John Sjögren, kritiker och krönikör i SvD.
Införd i SvD den 16 aug 2016.
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Döpta
Berga kyrka
Kasper Per Hugo Nilsson, Domaryd
Stina Hanna Sigrid Johansson, Össlöv

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

I församlingshemmet finns:
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47, (070-2653121)
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
Församlingsassistent Marina Arturson 076-11 20 003

Den helige Sigfrids kapell
Penny Rut Britta Åkerman, Lagan
Claudia Ebba Alvida Järlid, Ljungby
Milton Jan Allan Johansson, Ljungby
Åke Axel Elton Thuresson, Lagan
Kerstin Vera Margareta Thuresson, Lagan
Alice Greta Igbo, Lagan
Bolmsö kyrka
Viljar Emilian Valdemar Lindquist, Malmö
Monique Alexandra Wittebrood, Bangkok
Chloé Kristina Wittebrood, Bangkok
Dörarps kyrka
Vincent Hilmer Mollberg, Hongkong
Tannåkers kyrka
Hulda Annie Svea Kårhammer, Tannåker

Berga

Vittaryds kyrka
Anna Ellie Viola Rydh Strömberg, Ljungby

Bolmsö

Kyrkogårdsexpeditioner

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

Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Församlingshem tel 931 15
Tf 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
Kantor Mari Gustavsson 358 48
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47

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

Dörarp

Tannåker

Församlingshem tel 320 69
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Dörarp

Kyrkvaktm. Pontus Lööv tel 358 42 , (0730-343046)
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.
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 1/11 -16.

